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SÍNTESE DO ESTATUTO EDITORIAL
•	Editoriais	temáticos;
•	Publicação	 de	 documentos	 técnicos	 e	 científicos	 sobre	 as	
doenças	mentais	em	geral,	e	em	especial	sobre	a	doença	Uni-
polar	e	Bipolar;

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

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

DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

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

O respeito das regras do Novo Acordo Ortográfico nesta obra foi decidido por cada um dos seus autores.
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RImpacto da Covid-19 na estabilidade 
física, psíquica e social das pessoas 

com as perturbações de humor 
Depressiva, Bipolar e Ansiosa

Sérgio Paixão
Psicólogo Clínico - Sede Nacional, ADEB

Descrição da imagem: Uma pessoa  usando máscara

Vivemos tempos diferentes de-
vido à pandemia do covid-19, onde 
vamos inscrevendo diversas his-
tórias. Umas com afeto que criam 
relações de solidariedade e entre-
ajuda, que nos trazem um bom e 
importante sentimento de con-
forto e bem-estar, perante estar-
mos, naturalmente, a sentir mais 
ansiedade, tristeza ou frustração 
entre outros sentimentos con-
gruentes com as circunstâncias.  
Outras histórias podem ser menos 
agradáveis, sendo difícil de prever 
e perceber as consequências que 
a pandemia tem tido e terá para a 
sociedade a vários níveis.

A pandemia não durará para 
sempre e havemos de querer fes-
tejar, e muito, quando voltarmos a 
estar livremente a viver os nossos 
dias sem as restrições que esta 
pandemia nos tem obrigado a ter 
para que estejamos mais protegi-
dos do vírus. 

Por agora, o desafio será man-
ter o foco no que depende de nós, 
procurando uma adaptação a esta 
nova normalidade, com a infor-
mação e estratégias adequadas 
de como agir durante a pandemia, 
com o objetivo de estarmos e fi-
carmos bem.  

Sabemos que este desafio terá 
as suas particularidades para de-
terminadas faixas etárias, classes 
profissionais e para quem tem de-
terminados problemas de saúde, 
nomeadamente para quem tem 
um diagnóstico de Perturbação 
Bipolar, Depressão ou Perturba-
ção de Ansiedade, podendo gerar 
uma maior vulnerabilidade duran-
te a pandemia, pois os sintomas 
associados a estas patologias po-

dem (re)surgir e despoletar reci-
divas, e ser mais difícil aceder ao 
apoio especializado para manter 
uma estabilidade e um bem-estar 
psicológico.

Desse modo, e segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde, é ex-
pectável surgirem novos casos de 
perturbações mentais e que possa 
haver um agravamento das situa-
ções já existentes.

O objetivo deste artigo é abor-
dar várias questões consideradas 
úteis para melhor gerir o impacto 
da pandemia, em particular para 
quem tem um diagnóstico de Per-
turbação de Humor – Depressão 
ou Perturbação Bipolar – ou Per-
turbação de Ansiedade.

Estar atento aos sintomas e 
sinais associados a uma patolo-
gia.

Na atual situação, para quem 
tem um problema de saúde men-
tal, importa relembrar o conheci-
mento que tem da sua doença e 

ir vigiando os respetivos sinais e 
sintomas. Para o efeito, pode, por 
exemplo, utilizar um “diário de hu-
mor” (basicamente, um “diário de 
humor” é uma folha em papel ou 
em formato digital, onde se efetua 
um registo de como se vai sentido 
ao longo dos dias, dando atenção 
a certos sintomas e sinais, como 
por exemplo, o sono ou o humor)1. 
Se identificar que os sintomas se 
intensificam contacte os profissio-
nais de saúde que o acompanham 
(por exemplo, se notar que está a 
ter alterações do sono significati-
vas de modo continuado ou sen-
tir uma irritabilidade constante). 
Deste modo, terá a possibilidade 
de agir de uma forma pró-ativa de 
forma a prevenir manifestações 
mais intensas da doença.

As diversas e continuadas no-
ticias sobre o covid-19 e as res-
postas que temos tido para lidar 
com a pandemia, desde o confi-
namento compulsivo à diminuição 
da disponibilidade dos serviços de 

1Para mais informações sobre os “diários de humor” poderá contactar a equipa da ADEB pelos 

meios habituais.
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saúde e sociais, tem ativado mais 
frequentemente o nosso sistema 
de alerta e, será normal, mais 
frequentemente sentimos medo 
e ansiedade. Logo, importa pro-
curarmos ativamente estratégias 
para melhor lidarmos com a an-
siedade. 

A ansiedade é-nos bastante 
útil desde que não seja em dema-
sia ao ponto de ser perturbadora. 
A ansiedade, ao longo da nossa 
história, tem tido um contributo 
decisivo para a nossa sobrevi-
vência, pois, perante os perigos 
e desafios que temos enfrentado, 
a ansiedade surge com a função 
protetora, ativando o nosso sis-
tema “luta ou fuga” (“fight-or-
-flight”) através do sistema nervo-
so simpático2. Quando avaliamos 
uma ameaça, tal como acontece 
relativamente ao covid-19, o siste-
ma nervoso simpático prepara au-
tomaticamente o organismo para 
reagir com prontidão. Trata-se, 
pois, de um estado de maior ener-
gia que ajusta o nosso corpo para 
lidar com a ameaça perceciona-
da, verificando-se, por exemplo, 
a respiração e batimento cardíaco 
mais acelerado (possibilitando, 
respetivamente, uma maior oxi-
genação e nutrição das células e, 
consequente produção de ener-
gia), estimulação da produção de 
adrenalina e noradrenalina nas 
glândulas suprarrenais, entre ou-
tras alterações. 

Para que possamos ir manten-
do um estado de equilíbrio e home-
ostasia, o nosso organismo neces-
sita alternar o sistema simpático 

com o sistema parassimpático. 
O sistema parassimpático é 

ativado em períodos de maior 
tranquilidade, para um repouso 
e recuperação do organismo face 
aos estados energéticos. 

Digamos que estamos “equi-
pados” com um mecanismo efi-
caz para lidar com situações de 
perigo durante períodos de curta 
duração. Não estamos, contudo, 
preparados nem habituados a li-
dar com situações em que nos 
sentimos perante uma ameaça ou 
preocupação constante, como é 
o caso desta pandemia, pois este 
cenário tende a dificultar a recu-
peração e o relaxamento necessá-
rio do organismo, através da ati-
vação do sistema parassimpático. 
Assim, com a continuidade desta 
situação, é expectável surgirem 
sinais de stress e ansiedade, que 
podem conduzir a várias conse-
quências nefastas para o organis-
mo, tal como uma diminuição da 
imunidade, perturbações do sono 
e, problemas de saúde mental, 
como as Perturbações de Ansie-
dade  ou Perturbações de Humor – 
Depressão e Perturbação Bipolar. 

Logo, é necessário procurar-
mos estratégias que nos permi-
tam relaxar, para contribuirmos 
para o equilíbrio ou homeostasia 
do nosso organismo, ou seja, para 
o nosso bem-estar e, desse modo 
prevenir problemas de saúde. Que 
estratégias poderemos então uti-
lizar? 

Poderá ser importante usar-
mos estratégias de relaxamento. 
Experimente técnicas de relaxa-

mento que o ajudem a controlar 
a ansiedade. Caso necessite, não 
hesite em solicitar ajuda ao seu 
psicólogo.

A ansiedade resulta da nossa 
perceção das situações, ou seja, 
resulta em parte dos nossos pen-
samentos; portanto, poderá be-
neficiar se aprender a identificar 
e a gerir os pensamentos auto-
máticos negativos – se surgirem 
pensamentos intrusivos de con-
teúdo negativo procure substituir 
por pensamentos mais realistas; 
nesse sentido, o apoio psicológico 
também pode ser muito útil.  

Pratique atividades que lhe 
deem prazer. 

Procure arranjar entreteni-
mentos ou passatempos, ver um 
filme, ler um livro, ouvir música, 
ver um programa televisivo que 
gostamos e que possibilite não 
pensarmos em mais nada, rir (com 
amigos, ver um programa de co-
média, etc.), cantar, dançar, entre 
outras atividades que possam pro-
porcionar sentimentos de bem-
-estar. Tendo em conta que pode 
ter períodos de maior desgaste 
psicológico, importa aumentar o 
tempo dedicado a atividades que 
lhe proporcionem prazer.

Recorde-se que a situação é 
temporária.

Durante a pandemia nem sem-
pre tem sido fácil “ver a luz ao 
fundo do túnel”, mas é importan-
te recordarmos que terá um fim e 
focarmo-nos no presente, naquilo 
que podemos controlar. 

2 O sistema simpático forma conjuntamente com o sistema parassimpático o Sistema Nervoso Autónomo, SNA, que é a estrutura do sistema nervoso que controla as funções vegetativas da vida, ou seja, a respiração, circulação sanguínea, temperatura corporal, digestão, etc. 
3 As Perturbações de Ansiedade são dos problemas de saúde mental mais frequentes em Portugal – são exemplo a Perturbação Generalizada da Ansiedade, Perturbação de Pânico, Agorafobia, Fobias especificas, Fobia Social, Perturbação Obsessivo Compulsiva, Perturbação de Stress Pós-traumático.
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Ajuda focar a atenção no que 
depende de nós, procurando 
aceitar que as questões que não 
controlo não necessito de me 
desgastar a procurar mudá-las, 
tal como por exemplo, “as ações 
que os outros possam ter”, “se 
os outros seguem ou não as re-
gras de distanciamento físico/
social”, “as motivações das ou-
tras pessoas”, “quanto tempo 
esta pandemia vai durar”. Desse 
modo, irei ter mais tempo para 
me focar no que posso controlar: 
“ter uma atitude assertiva e po-
sitiva”, “estar informado e seguir 
as recomendações das entidades 
competentes, nomeadamente a 
Direção Geral de Saúde”, “limitar 
o acesso às notícias e escolher os 
programas que considero mais 
credíveis”, “ser compreensível e 
razoável para comigo e para com 
os outros”, “manter a minha dis-
tância física/social”, “encontrar 
tarefas agradáveis para fazer”, 
“ajudar os outros”, etc.    

Controle o acesso à informa-
ção.

A informação é útil, mas de-
vemos controlar a quantidade e a 
credibilidade da informação. O ex-
cesso de informação tende a gerar 
demasiada ansiedade e levar-nos 
a lidar com cenários potenciados 
por medos, que não existem, mas 
que podem ser sentidos como 
uma realidade.

A importância de uma rotina 
– podemos pensar numa rotina, 
como algo que nos organiza e au-
xilia a ter tempo para o prioritário 
e necessário, de modo a ter mais 
tempo e saúde para ser livre e 
criar. Deste modo, há um conjunto 
de atividades e autocuidados que 
nos ajudam a melhorar a nossa 

saúde mental e gerir saudavel-
mente o stress e a ansiedade: ter 
um sono reparador e de qualida-
de; ter um espaço e um momento 
diário para exercícios de relaxa-
mento/meditação (através da prá-
tica de yoga ou, com o auxílio de 
tutoriais de vídeo e áudio); praticar 
atividades físicas (por exemplo ca-
minhadas), ter uma alimentação 
saudável, manter um convívio re-
gular com amigos e família (dis-
tância física não significa distância 
social). 

Expressar os medos e as pre-
ocupações.

Procurar falar e partilhar os 
medos e as preocupações com 
alguém em quem confie e o ajude 
a tranquilizar-se, de uma forma 
aberta e honesta, podendo sem-
pre recorrer a um psicólogo da 
ADEB.

Mantenha e fomente relações 
saudáveis com amigos e fami-
liares, partilhando momentos de 
lazer e convívio, respeitando as 
orientações de segurança face ao 
covid-19, nem que para tal tenha 
que recorrer aos ambientes virtu-
ais ou ao telefone. 

Procure sair de casa, pelo me-
nos uma vez por dia, aproveitando 
para fazer uma simples caminha-
da e/ou efetuar as compras ne-
cessárias para a casa.

Mantenha o contacto com 
os profissionais de saúde que o 
acompanham.                  Caso esteja 
a ter acompanhamento psicológi-
co não deixe de ter esse acompa-
nhamento, nem que para tal tenha 
que recorrer temporariamente às 
consultas à distância. Na ADEB os 
serviços têm ocorrido presencial-
mente sempre que possível e de-
sejado, mas também à distância. 
Mantenha também o tratamento 

farmacológico e o contacto com o 
seu médico.   

Estas são algumas estratégias. 
No entanto, cada um de nós tem 
a sua individualidade, logo, cada 
um pode ir compreendendo o que 
melhor funciona consigo e o que 
necessita em dada altura da sua 
vida. Em todo o caso, se verificar 
que há sinais e sintomas que se 
estejam a manifestar frequente-
mente, na maioria dos seus dias, 
com uma intensidade que lhe cau-
se sofrimento e incapacidade para 
realizar as suas atividades diárias, 
então peça ajuda especializa-
da – nomeadamente através dos 
contactos que encontra no site da 
ADEB www.adeb.pt. Entre outros 
serviços e valências que pode ve-
rificar no site da ADEB, desenvol-
vemos os Grupos Terapêuticos de 
Stress e Ansiedade indicados para 
aprender a restruturar padrões de 
pensamento associados ao stress 
e ansiedade e aprender técnicas 
de relaxamento, que podem ser 
muito úteis nestes tempos de pan-
demia. 

Tendo em conta que todo este 
contexto tende a gerar maior an-
siedade, gostaria de reforçar que 
a ansiedade é normal e tem uma 
função importante, contribuindo 
fortemente para a nossa decisiva 
capacidade de adaptação; no en-
tanto, como atualmente a ansie-
dade, a tensão ou preocupação, 
tendem a ser mais sentidas que o 
habitual, importa desenvolvermos 
formas de relaxar o nosso corpo 
de modo a prevenirmos proble-
mas de saúde associados a esta 
situação. 

Conte connosco para mais es-
clarecimentos acerca deste tema 
e com a nossa ajuda!

Um bem-haja!

Descrição da imagem: Várias pessoas a andar na rua
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na área da Saúde Mental através 
das Tecnologias da Informação 

e da Comunicação: Uma nova realidade
Anabela Santos
Psicóloga Clínica – Delegação Região Centro, ADEB

Paula Pereira
Técnica Superior – Sede Nacional, ADEB 

Atualmente, encontramo-nos 
perante um período histórico de 
inovação e desenvolvimento tec-
nológico sem precedentes. A 
curiosidade humana despoletou 
e tem despoletado grandes avan-
ços tecnológicos que, ao longo do 
tempo, têm vindo a ser interpre-
tados como motores/ejetores do 
progresso e revolução da socie-
dade.

 Estes avanços tecnológicos, 
impulsionados pela conjugação 
de incentivos e oportunidades que 
favorecem a inovação e também 
pelas condições socioculturais 
do grupo humano no qual ocor-
rem (i.e., a necessidade social, os 

recursos sociais e um ambiente 
social favorável) protagonizam 
marcos na história da evolução da 
espécie.  

 
A Saúde, como a conhecemos 

hoje, só se tornou possível devido 
aos avanços da Ciência e Tecno-
logia. Efetivamente, o desenvolvi-
mento da medicina moderna está 
intimamente ligado às tecnologias 
e à sua constante e crescente ino-
vação (Raposo & Areosa, 2009) 
que, por sua vez, está estreita-
mente ligada à mudança de para-
digma que se tem vindo a verificar, 
ao longo do tempo,  no que toca à 
compreensão, por exemplo,  dos 

conceitos de saúde e doença o 
que, por consequência, tem vindo 
a desencadear uma transforma-
ção no panorama de prestação de 
cuidados de saúde ao nível da efi-
ciência, do acesso, da qualidade e 
sustentabilidade.

 A exigência das novas gera-
ções, a par com o panorama que 
vivenciamos atualmente, a nível 
mundial, originado pela Pandemia 
da Covid-19, doença causada pelo 
vírus SARS-CoV-2, direciona-nos 
para as soluções digitais que ma-
ximizem a eficiência dos recursos 
existentes a fim de permitir que 
todas as pessoas tenham aces-
so à saúde em qualquer lugar e 

Descrição da imagem: Médico a trabalhar num ecrã digital
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a qualquer hora, bem como con-
tribuir para o melhor exercício 
das funções dos profissionais de 
saúde (Retrato da Saúde, 2018). A 
prescrição e dispensa eletrónicas 
de medicamentos, a desmateria-
lização dos processos associados 
às baixas médicas e   certificados 
de óbito e a crescente utilização 
da telessaúde (isto é, prestação de 
cuidados de saúde através de te-
leconsultas ou telemonitorização) 
são exemplos das mais recentes 
inovações na área da saúde, como 
resposta às novas exigências da 
atualidade (Retrato da Saúde, 
2018).

Toda a panóplia de possibili-
dades que a tecnologia da infor-
mação e comunicação (TIC) abriu 
para apoiar os diferentes aspetos 
relacionados com os cuidados 
de saúde, incluindo os serviços 
de saúde, a vigilância, a educa-
ção, bem como o conhecimento 
e a investigação, designa-se por 
eHealth ou eSaúde (Organização 
Mundial de Saúde [OMS], 2005). 
A eHealth está intimamente liga-
da ao conceito de telemedicina e 
telessaúde, os quais podem ser 
facilmente confundidos.  A tele-
medicina diz respeito à prestação 
de cuidados de saúde à distância 
por profissionais de saúde que uti-
lizam as TIC para prevenção, ava-
liação, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação (Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde [SPMS], 
2018). Esta prestação materializa-
-se quer na vertente de pesquisa e 
avaliação, quer na educação conti-
nuada de prestadores de cuidados 
de saúde por forma a promover a 
saúde do cidadão e da sociedade 
(SPMS,2018).  Por sua vez, a teles-
saúde é a utilização das TIC para 
apoiar à distância a saúde nas ver-
tentes da prestação de cuidados, 
da organização dos serviços e da 
formação de profissionais de saú-
de e cidadãos (SPMS,2018). Es-
quematicamente estes novos con-
ceitos posicionam-se da seguinte 
forma:

 
 Adicionalmente, a telessaúde 

pode ser caracterizada quanto ao 
seu modelo de interação de modo 
assíncrono (armazenamento de 
informação recolhida na presença 

do cidadão e a sua comunicação 
para o recetor em tempo diferido, 
por exemplo, através de gravações 
de vídeo ou imagem) ou síncrono 
(quando as partes envolvidas tro-
cam informações em tempo real, 
por exemplo, através de videocon-
ferência ou chamada telefónica) 
(SPMS,2018). 

O crescimento das TICs levou a 
uma rápida inovação nos métodos 
de prestação ao nível dos cuidados 
de Saúde Mental, verificando-se 
atualizações e aprimoramentos 
de tecnologias mais antigas, que 
conduziram ao desenvolvimento 
de aplicações relacionadas à saú-
de mental agora disponíveis em 
smartphones. Essas inovações 
criaram novas oportunidades para 
melhorar a qualidade dos cuida-
dos de Saúde Mental, aumentar a 
disseminação, partilha e acesso a 
informações sobre esta temática, 
permitir a simplificação e agili-
zação dos serviços, estimular a 
adesão do paciente ao tratamento, 
reduzir os custos e o combate ao 
estigma. 

Face ao contexto de transmis-
são comunitária do Sars-CoV-2 e 
ao seu impacto na saúde mental, 
verifica-se cada vez mais a im-
portância e necessidade de acom-
panhamento psicossocial contí-
nuo a pessoas com perturbações 
mentais, das quais fazem parte 
as perturbações de humor. Con-
siderando a fragilidade dos seus 

quadros clínicos 
e atendendo ao 
contexto atual, 
poderão sofrer 
graves oscilações 
de humor que 
eventualmente 
resultam na di-
minuição da sua 
capacidade fun-
cional. De forma a 
mitigar o contato 
pessoal e possibi-
litar os cuidados 
de saúde de pro-
ximidade, ultra-
passando a bar-
reira geográfica, 
assume-se como 
uma motivação 
extrínseca recor-
rer à telessaúde, 

o que é possível observar-se, por 
exemplo, através do progressivo 
aparecimento de diferentes for-
mas de assistência através das 
TIC que, presentemente, possibili-
tam que nos seja possível usufruir 
à distância dos principais serviços 
na área da saúde mental. 

No decorrer dos últimos me-
ses, já quase experienciámos o 
modo de interação síncrono, re-
correndo às TIC (i.e. através de 
videoconferências), para manu-
tenção das relações sociais e pro-
fissionais à distância, com vista à 
segurança, proteção e preserva-
ção da saúde individual e coletiva.

Em pessoas com perturbações 
de humor e/ou ansiedade, esta 
nova realidade, pode constituir-
-se como um gatilho para o apa-
recimento de uma crise/deses-
tabilização, constituindo as TIC 
uma ferramenta de possibilidade 
à construção de um cuidado longi-
tudinal e multidimensional, consi-
derando a subjetividade do sujeito, 
para contornar dificuldades que 
possam advir, prevenindo de al-
gum modo a ativação da doença.

Atendendo ao exposto, a  ADEB 
adaptou-se ao novo modelo de 
telessaúde e disponibiliza diaria-
mente, a todos os seus associados 
com necessidade de apoio psicos-
social, com incapacidade física e/
ou psíquica, distanciamento geo-
gráfico ou falta de disponibilidade 
financeira, a prestação de serviços 
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clínicos e sociais à distância, atra-
vés de diversos softwares, nome-
adamente, Skype, Whatsapp, Mes-
senger (facebook), Teams, Zoom, 
e-mail e telefone, em valências 
como, por exemplo, a Reabilita-
ção Psicossocial ou os Grupos de 
Ajuda-Mútua. 

No campo da Saúde Mental e 
uma vez que ainda nos confron-
tamos com o estigma privado (ou 
auto-estigma) e o estigma social, 
as TIC, vêm também permitir uma 
maior privacidade e proteção da 
informação sobre a vida pessoal 
dado que existe uma limitação da 
observação direta dos locais de 
frequência e convívio. 

Toda esta agitação em torno 
da saúde e das TIC, e a sua con-
vergência, para aqueles mais re-
ticentes ou renitentes ao uso das 
tecnologias, pode originar alguma 
apreensão, quer por não se senti-
rem proficientes, quer por não sa-
berem exatamente quais os riscos 
que existem. A literacia informá-
tica e a possibilidade de acesso à 
tecnologia podem criar um fosso 
social, se não for assegurada equi-
dade entre os cidadãos, garantido 
que não existe uma parcela de ex-
cluídos, impedidos de participar 
na malha social.

É verdade que a rápida popu-
larização destas novas formas de 
comunicação, aplicadas à saúde, 
transformou-se numa oportuni-
dade para os cibercriminosos, que 
podem tornar-se disruptivos de 
diversos modos. Por exemplo, a 
nível institucional, o risco da pre-
sença de intrusos silenciosos em 
videoconferência com o objetivo de 
obter informação privada da qual 
possam vir a lucrar; a nível indi-
vidual, a participação de intrusos 
que ingressam nas reuniões com 
a intenção de as perturbar através 
de linguagem violenta, obscena ou 
à partilha de imagens da mesma 
natureza (Zoombombing).

No caso concreto da video-
conferência, estas questões de 
segurança apesar de bastante re-
levantes e que podem ser difíceis 
de solucionar para os utilizadores 
que possuem pouca formação em 
TIC ou que sejam inexperientes, 
são na sua maioria facilmente re-
solvidas através de definições que 

permitem prevenir estas e outras 
situações.

Quando a ficção científica é su-
bitamente a rotina, há uma rique-
za de oportunidades, observadas 
por todos, alguns dos quais que 
espreitam com o intuito de gerar 
ameaças. 

Com este conhecimento as 
grandes companhias desenvol-
vem esforços para manter o uti-
lizador, como é o caso do What-
sapp que, atualmente, garante a 
encriptação de todas as conversas 
virtuais, ficheiros e fotos, após ter 
detetado problemas ao nível da 
privacidade e proteção de dados 
pessoais, contrapondo ao medo, a 
confiança.

Reconhecendo que podem 
existir dificuldades, de índole prá-
tica, ao utilizar a comunicação 
virtual, podendo transformar-se 
numa experiência bastante frus-
trante para todos os intervenien-
tes, a ADEB proporciona a possibi-
lidade de escolha aos associados 
do software a utilizar, permitindo 
sempre que possível que seja o 
Associado a eleger qual a forma 
de comunicação que pretende e 
tentando colmatar e ajudar nas 
dificuldades que vão surgindo com 
as novas tecnologias, por entender 
que muitas vezes a reserva na uti-
lização destes meios, prende-se 
com a falta de experiência ou ex-
periências infrutíferas, derivadas 
principalmente de dificuldades 
técnicas, que se repetidas, podem 

causar uma barreira ao aprovei-
tamento de ferramentas que têm 
como meta serem simples, rápi-
das e de fácil acesso.  

A necessidade de utilização das 
TIC, obrigou a uma rápida adapta-
ção, que está a modificar padrões 
de pensamento e comportamento 
do ser humano e embora seja no 
presente uma solução, é igual-
mente um convite a refletir acerca 
da importância do contacto huma-
no e das experiências em conjun-
to num espaço não virtual. Como 
tal, as TIC devem ser utilizadas de 
forma consciente, com base num 
modelo reflexivo sistemático so-
bre o impacto positivo e negativo 
que estas podem ter, consideran-
do as características, especificida-
des e necessidades de cada um.

Bibliografia:
Raposo H, Areosa J. (2009). As novas tecno-
logias médicas e a reconfiguração da saúde: 
entre riscos e incertezas. In X Congresso Lu-
so-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais - Socie-
dades desiguais e paradigmas em confronto, 
Universidade do Minho. Comunicação oral.
Ministério da Saúde (2018), Retrato da Saúde, 
Portugal.
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, E.P.E. Centro Nacional de TeleSaúde 
(2018).  Plano Estratégico Nacional para a Te-
lessaúde. 2019-2022, Portugal.
Organização Mundial da Saúde (2005). Reso-
lution WHA58.28. eHealth. Fifty-eighth World 
Health Assembly

 

Descrição da ilustração: Telemóvel com várias aplicações sobre saúde
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Apesar de existirem visões pe-
rigosamente antagónicas, com evi-
dências catastróficas sobejamente 
documentadas ao longo da história 
da civilização humana, tanto ao ní-
vel das elites como na população 
geral, um ser humano não se trata 
apenas de mais um do grupo que 
vive na mesma aldeia global, vila 
ou cidade, mas sim um ser huma-
no irrepetível, indivisível, que inte-
rage em diferentes planos nas de-
sorganizações e organizações so-
ciais, em múltiplos sistemas gra-
dualmente mais complexos. É uma 
pessoa edificada pela sua génese, 
modelada pelo ambiente, na sua 
realidade intrínseca e extrínseca, 
que interage tanto a um nível micro 
como macro, positivamente e ne-
gativamente consigo própria, a sua 
família e um ecossistema compos-
to por meio ambiente, fauna, flora, 
sociedade civil, organizações, insti-
tuições públicas e privadas.    

A esmagadora maioria das pes-
soas não está preocupada com as 
teorias sociais, nem com o lixo so-
cial e poluição ambiental que pro-
duz, ou seja, o impacto que os seus 
atos têm na sociedade e no plane-
ta, mas sim com a sua vida concre-
ta e a luz da sua teoria como isso 
efetivamente as beneficia ou afeta.

São diametralmente distintas 
as realidades existentes no nosso 
planeta, com grandes assimetrias 
educacionais, económicas, sociais 
e religiosas, quer dentro do oci-
dente como entre este e o oriente, 
africa e américas. É inegável que 
a ciência, a revolução industrial, o 
neoliberalismo, as globalizações e 
a globalização, nos proporciona-
ram um vasto conjunto de bene-
fícios, que apesar de tudo chegou 
apenas a uma parte da civilização 
humana, mas também nos vergou 
perante fundos abutres, e o para-

doxo da existência de armamento 
maciço nuclear para num sopro, 
destruir o planeta e civilização hu-
mana múltiplas vezes, originan-
do também níveis de poluição na 
terra e mares desastrosos, com 
alterações climáticas estruturais, 
chegando a um absurdo em que 
existem maiores níveis de morta-
lidade provocados pela obesidade 
e doenças mentais que levam ao 
suicídio do que por falta de nutri-
ção. Nos dias de hoje vivenciamos 
um precipício cada vez maior entre 
ricos e pobres, com monstruosos 
grupos económicos a controlar 
a economia global, os políticos 
e suas políticas, atuando de for-
ma perversa e desumana ao nível 
planetário, com máfias instaladas 
dentro de governos e instituições 
públicas e privadas. Um mundo li-
derado por demasiados autocratas 
e sociopatas em detrimento de lí-
deres democráticos e filantropos. 
Na atualidade, vivenciamos uma 
crescente ascensão de comporta-
mentos xenófobos suportados por 
radicalismos ideológicos e religio-
sos, que demasiadas vezes deram 
origem a Guerras, com milhões de 
mortes, muita dor, e vergonhosas 
misérias humanas. A democracia é 
um sistema que necessita de uma 
presença ativa das pessoas, e que 
só por si não está garantida, sen-
do uma das graves problemáticas 
na atualidade, pela ausência de 
uma grande parte dos cidadãos, no 
exercício e defesa da ética, civis-
mo, participação, escolha, eleição 
e controlo efetivo dos seus líde-
res. Este comportamento origina 
a demissão do seu contributo para 
a consolidação da democracia, 
criando espaços que são ocupa-
dos por sujeitos que poderão não 
representar as suas necessidades 
e seus interesses, dando-lhes, no 

entanto, o poder de decidir sobre 
as suas vidas. Uma outra grande 
problemática é a sustentabilida-
de do nosso planeta. Responder 
à questão de como podemos pro-
porcionar qualidade de vida a todas 
as pessoas a nível mundial, sem 
esgotar ou destruir completamen-
te o planeta terra ou uma grande 
parte da civilização humana, é o 
grande desafio do milénio, o facto 
de termos intelectuais a arquitetar 
casas no planeta Marte e no futu-
ro termos um planeta (B) só para 
uma elite, deixa o mais comum dos 
mortais, muito apreensivo. Corre-
mos um sério risco da utopia do 
mundo ideal se transformar numa 
distopia, onde à semelhança do 
que acontece na Índia com as cas-
tas, e também em muitas outras 
partes do globo, se pode agravar e 
generalizar a um nível planetário, 
de forma inimaginável. Presságios 
catastróficos não nos levarão a lado 
nenhum, mas problematizar é fun-
damental por forma a refletirmos 
profundamente sobre as possibili-
dades que existem e os caminhos 
que pretendemos seguir. Políticas 
globais são fundamentais, para 
responder a um vasto conjunto de 
problemáticas e as muitas incer-
tezas com que nos deparamos em 
relação ao futuro. Apesar das inú-
meras dificuldades vivenciadas em 
Portugal, foram significativas as 
conquistas ao nível da qualidade de 
vida e direitos sociais alcançados 
nas últimas quatro décadas, de-
vendo-se ao facto de termos pas-
sado de um regime ditatorial para 
a constituição e implementação de 
um regime democrático. Inúme-
ros foram os homens e mulheres 
que lutaram durante décadas, para 
poderem conquistar a liberdade e 
exercer direitos básicos de cida-
dania, demasiadas vezes pagando 

Teoria Social, Educação 
e Mil e Uma Cavernas

Luís Oliveira
Neuropsicólogo - Sede Nacional e Secretário da Direção da ADEB Assistente Social na 
Sede Nacional da ADEB
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Legenda de imagem: 4 mãos dadas.

com as suas próprias vidas até que 
esse feito fosse alcançado.  

 Apesar de todos os avanços, 
em pleno século XXI em Portugal 
continuam a vivenciar-se um con-
junto de problemáticas que à luz 
da contemporaneidade se têm re-
velado desestruturantes, para uma 
larga maioria da nossa população, 
existindo grandes assimetrias com 
realidades muito distintas. Temos 
uma economia frágil, uma dívi-
da pública de 130% do PIB, níveis 
de corrupção e invasão fiscal, que 
retiram mais de 10% ao nosso or-
çamento de estado, com cerca de 
20% dos portugueses a sobreviver 
no limiar da pobreza.     

Existem questões basilares 
para a construção e manutenção 
de uma sociedade verdadeiramen-
te democrática, nomeadamente 
um estado laico que defenda os 
direitos humanos onde a política 
esteja efetivamente ao serviço das 
pessoas, respeite os diferentes 
credos e culturas, promova uma 
postura ética e cívica na sociedade, 
um efetivo respeito pelos direitos 
e deveres, uma justa distribuição 
da riqueza produzida no país e um 
eficaz combate à corrupção e in-
vasão fiscal. De modo a otimizar 
os recursos já existentes e dire-
cionar os que são desviados para 
acesso e igualdade nos cuidados 
de saúde, um sistema judicial ver-
dadeiramente justo e uma educa-
ção de crianças, jovens e adultos 
alicerçada em critérios científicos 
consensuais, que forme para o 
exercício da cidadania. Num mun-
do atual onde as redes sociais têm 
um papel cada vez mais relevante 
ao nível da informação e educa-
ção das sociedades, onde reinam 
as notícias feitas, a desinforma-
ção e a deseducação, com base na 
exploração do medo e do ódio. As 
instituições de ensino, os currícu-
los lecionados, a educação formal 
e informal têm cada vez mais um 
papel imprescindível na constru-
ção do conhecimento, que é a pe-
dra angular de uma sociedade. Só 
através de uma educação de qua-
lidade onde se potencialize a vo-

cação, coadjuvada por conjunto de 
disciplinas, estruturais e transdis-
ciplinares com elevados critérios 
de inclusão geográficos, económi-
cos, culturais e religiosos, podere-
mos investir nas pessoas, crescer 
com elas, transformar as nossas 
sociedades em lugares civilizados 
e profícuos, onde os seres huma-
nos, possam projetar o futuro, dar 
o seu bom contributo, respeitem os 
valores democraticamente institu-
ídos, se sintam respeitados pelas 
suas lideranças e pares, educar, 

ser educado e expressar as suas 
emoções e sentimentos de uma 
forma adaptativa, para que todos 
juntos em coautoria efetuemos a 
preservação e construção do co-
nhecimento e das sociedades e 
dessa forma os valores inscritos na 
declaração universal dos direitos 
do homem passem efetivamente a 
ser cumpridos, as injustiças sociais 
esbatidas para erguer um planeta 
mais sustentável, igualitário, justo, 
humanizado e humanizante! 
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Saúde Mental em Portugal: 

Um desafio para a próxima década 
Relatório Conselho Nacional de Saúde

Renata Frazão 
Psicóloga Clínica - Sede Nacional, ADEB

É desta forma que começa este 
relatório, detalhado e realista, 
acerca da situação da saúde men-
tal em Portugal. Contém informa-
ção impactante como o facto de 
existir uma prevalência de 22,9% 
de perturbações psiquiátricas, 
com a depressão a afetar 10% 
dos portugueses e com o suicídio 
como responsável por 14.628 anos 
potenciais de vida perdidos em 
2017. 33% das pessoas receberam 
cuidados adequados nesta área, 
mas existem ainda atrasos signi-

ficativos entre o aparecimento dos 
primeiros sintomas e o início dos 
tratamentos. O nosso país preen-
che lugares de destaque na OCDE 
ao nível do consumo de antide-
pressivos e ansiolíticos, e muitas 
das políticas definidas na área da 
saúde mental, apesar de estrutu-
radas e com objetivos concretos, 
não tiveram o apoio politico e re-
cursos financeiros necessários à 
sua implementação.

Neste documento é reforçada a 
necessidade de se implementarem 

estratégias de promoção da saúde 
mental sustentadas no tempo e in-
tegradas numa abordagem mais 
global, abrangente e intersecto-
rial. O investimento nos recursos 
humanos e a sua melhor distribui-
ção geográfica ao nível das equipas 
interdisciplinares é muito impor-
tante, assim como uma melhor 
articulação entre as estruturas da 
comunidade que integram a edu-
cação, trabalho, habitação, cultura, 
desporto e ambiente.

A ONU definiu os objetivos de 

“ A saúde mental é uma componente fundamental do bem estar dos indivíduos, interdepen-
dente da saúde física. É influenciada por fatores genéticos, biológicos, sociais e ambientais. 
As perturbações mentais são a principal causa de incapacidade e a terceira causa em termos 
de carga da doença, sendo responsáveis por cerca de um terço dos anos de vida saudável 
perdidos devido a doenças crónicas não transmissíveis. Uma estimativa (subestimada) dos 
custos com a doença mental em Portugal aponta para 3,7% do PIB (…)”

Descrição da figura: Infográfico com os objetivos de um desenvolvimento sustentável
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um desenvolvimento sustentável 
na tabela em baixo, e a cobertura 
dos seus determinantes sociais 
pode potencialmente promover a 
saúde mental de forma significa-
tiva. Estes fatores são significati-
vos quando analisamos os dados 
do ano 2014 que evidenciam que 
a prevalência da depressão esta-
va mais concentrada nas pessoas 
mais pobres e com menor educa-
ção e era progressivamente mais 
prevalente à medida que diminuía 
o estatuto socioeconómico. 

 Este relatório identifica quatro 
alterações cruciais para a mudan-
ça do paradigma da saúde men-
tal: o facto de que a abordagem 
biomédica é apenas uma entre 
várias dimensões da saúde men-
tal e o contexto social e ambiental 
passaram a ser igualmente valori-
zados, o que levou à necessidade 
da conceção de respostas mais 
abrangentes aos problemas da 
saúde mental; a desinstitucionali-
zação levou à saída dos hospitais 
psiquiátricos para a comunidade 
o que facilitou o acesso aos cui-
dados e levou a uma diminuição 
do número de camas dedicadas 
a internamento psiquiátrico; a 
promoção e prevenção da doença 
mental, o tratamento e a reabili-
tação deixaram de ser exclusiva-
mente da competência dos mé-
dicos psiquiatras, passando a ser 
também ligados a outros profis-
sionais como  enfermeiros espe-
cializados, psicólogos, assistentes 
sociais, professores, cuidadores, 
etc.; finalmente, a capacita-
ção dos doentes e das suas 
famílias, muitos dos quais 
se constituíram em asso-
ciações como aconteceu 
com a ADEB, levando à exi-
gência por parte dos mes-
mos de serviços de saúde 
mais centrados nas suas 
necessidades bem como de 
alterações legislativas que 
reconhecem o direito das 
pessoas com problemas de 
saúde mental a uma vida 
social e laboral plena.

No que diz respeito aos 
direitos das pessoas com 
problema de saúde mental 
a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos adotada em 
1948 pelas Nações Unidas  inclui 
a proteção contra a discrimina-
ção, igualdade e inclusão social, 
promoção de autonomia pessoal 
e interdependência, tratamento 
de indivíduos com doença mental 
no meio menos restritivo possí-
vel, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade, prestação de 
cuidados baseados em necessida-
des individuais e participação em 
desenvolvimento de politicas. Es-
tas medidas requerem legislação 
adequada e  tratamento baseado 
na comunidade mas também  mu-
dança de crenças e atitudes, evi-
tando estigma e discriminação (p. 
35). Este documento realça ainda 
a necessidade de atualizar a Lei 
de Saúde mental à luz das con-
venções internacionais entretanto 
ratificadas bem como de acompa-
nhar a implementação do regime 
do Maior Acompanhado.

Na esfera da promoção da saú-
de mental, é importante uma visão 
da saúde mental mais abrangente, 
muito além da ausência de doença, 
mas antes avaliada em duas di-
mensões: Positiva e Negativa. A 
saúde mental positiva relaciona-
-se com os recursos pessoais 
para enfrentar os desafios da vida 
e a capacidade de ter relações 
satisfatórias com os outros, e a 
negativa está relacionada com a 
existência de doença mental, sin-
tomas e problemas. A presença de 
sintomas não é sinónimo de doen-
ça mental; quando há sintomas 

mas não estão preenchidos os cri-
térios de doença podemos estar 
perante sofrimento psicológico ou 
distress, que pode coexistir com 
sintomatologia somática. A saúde 
mental é assim um espectro entre 
as suas dimensões, positiva e ne-
gativa, conforme modelo de saúde 
mental completa (p. 49).

 
Em conclusão, este relatório 

deixa recomendações que in-
cluem a criação de uma estraté-
gia nacional de promoção da saú-
de mental, que seja assegurada 
a investigação continuada e me-
canismos sustentados de recolha 
de informação sobre saúde mental, 
a integração da saúde mental 
nos cuidados de saúde primários, 
existência de um planeamento 
adequado dos recursos humanos 
da área da saúde mental a nível 
nacional, que seja assegurada a 
capacitação financeira para dar 
resposta a todos estes desa-
fios, criação de equipas de saúde 
mental comunitárias em todas as 
regiões, conclusão da reforma da 
rede hospitalar com a transfe-
rência da assistência psiquiátrica 
para os hospitais gerais, e apre-
sentação e implementação do 
Plano Nacional de Saúde para as 
Demências.

Bibliografia:
Conselho Nacional de Saúde. Sem mais 
tempo a perder – Saúde Mental em Portu-
gal: um desafio para a próxima década. Lis-
boa: CNS, 2019

Descrição da figura: Infográfico sobre saúde mental positiva e negativa
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SUPLEMENTO

Descrição da imagem: Mulher com imagem de perfil pintada a preto na cara
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Fatores Culturais e Sociais 
da Depressão e Políticas de Saúde 

Acreditamos que a avaliação 
e enquadramento dos problemas 
inerentes à saúde mental e à De-
pressão têm de ser feitos sempre 
em relação ao contexto sociocul-
tural e aos paradigmas episte-
mológicos vigentes em cada mo-
mento dessa avaliação.

A situação atual tem evidente-
mente um passado que não pode 
ser ignorado para podermos en-
tender a situação presente.

A divisão do conhecimento 
própria da modernidade deu-se 
como reação ao aumento desse 
conhecimento e à incapacidade 
de cada um de nós o poder abar-
car no tempo de vida. O conheci-
mento hoje tem de ser coletivo e 

baseado na partilha. 

O que aconteceu na área da 
saúde e nomeadamente na me-
dicina foi a segmentação do Ho-
mem “às postas”: a parte da ca-
beça, do aparelho digestivo, do 
aparelho locomotor, etc.

Apesar de ser comum uma 
crítica de tal divisão, é ainda hoje 
constrangedor como grande par-
te das pessoas ligadas aos cuida-
dos de saúde têm uma inexperi-
ência em refletir sobre a própria 
existência e considerar a comple-
xidade de definição de Homem. 

Atualmente se excluirmos as 
especialidades de psiquiatria, 
pediatria e oncologia, os médi-
cos já pouco contemplam os seus 

pacientes de forma a privilegia-
rem a comunicação entre duas 
pessoas. As consultas médicas 
demoram cada vez menos à me-
dida que aumentam os pedidos 
de exames complementares. Um 
médico já não diz: “o Sr. está bem 
de saúde”, diz antes, “as suas 
análises estão boas!”. Já não se 
contempla o outro de forma a 
percecionar o essencialmente 
importante, a sentir se aquela 
pessoa está bem ou não. Estando 
as análises, os exames de ima-
giologia e outros bem, e perma-
necendo as queixas, talvez seja o 
caso de procurar o psiquiatra.

Após o desmoronar das ide-
ologias que se afiguravam antes 
como alternativas comunitárias, 

António Sampaio, 
Médico Psiquiatra, Membro do Conselho Científico e Pedagógico da ADEB
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defende a igualdade de oportu-
nidades, de direito e de acesso à 
educação, à saúde e à proteção 
social, mas onde se exige de for-
ma muito mais imperativa uma 
produtividade considerando-se 
esta como caraterística de saúde 
mental. Existe a partir de então, 
uma nítida contradição entre os 
valores apregoados de produti-
vidade e de igualdade, que são 
medidas e avaliadas por médias 
de sucesso e de competitividade 
selvagem que destroem a coesão 
social e levam os mais “sensí-
veis” à Depressão. Por outro lado, 
temos medidas politicas viradas 
exclusivamente para as maiorias 
e para implementação de uma ló-
gica de consumismo individualis-
ta demasiado primária. As gran-
des orientações políticas da atu-
alidade confundem-se muito com 
as políticas económicas ligadas a 
um poder de elites.

Encontramo-nos numa não-
-direção social e gerou-se uma 
“Era do Vazio” (citando Lipo-
vetsky) do primado da produtivi-
dade, do culto do consumo, e do 
prazer (primitivo) de cada um. 

Promove-se a ideia de se fruir 
ao máximo da vida, e cria-se a ilu-
são de um auto conhecimento e 
de auto-realização em detrimen-
to de uma consciência coletiva. 
A ideia de que as oportunidades 
existem, levou a uma formação 
académica desajustada às reali-
dades individuais e coletivas que 
muitas vezes levou à frustração 
de muitos que viram na prática 
inviabilizadas as suas realizações 
e aspirações.

É nesse contexto que se criam 
incompatibilidades existenciais 
que levam depois a diagnósticos 
e se apela às medidas terapêuti-
cas “psi”. 

A ciência procurou na moder-
nidade ordenar e explicar todos 
os fenómenos naturais, sociais 
e humanos segundo a lógica da 
investigação. Tal lógica ordena, 
quantifica e estabelece as rela-

ções que devem ser tratadas para 
a formulação das leis. Cria-se 
então um determinismo mecani-
cista e pretende-se sobretudo a 
utilidade e a funcionalidade.

A medicina racional pretende 
também dominar as situações de 
doença. Classifica-as e quantifi-
ca-as e impõe-lhes o tratamento 
racional oriundo de uma investi-
gação racionalista da etiopatoge-
nia. O que, na verdade, se está a 
passar hoje é investigar quer por 
meios de imagiologia dinâmica, 
quer por métodos de investigação 
neurofisiológica os acontecimen-
tos “orgânicos” que acompanham 
os estados mentais. Depois, par-
te-se do pressuposto de que se 
se conseguir em laboratório re-
verter as alterações (imagiológi-
cas e neurofisiológicas) com uma 
molécula, tal pode ser o trata-
mento para a situação. Foi o que 
se passou aquando da síntese 
das moléculas chamadas “anti-
-depressivos”. Não pomos em 
causa o alívio do sofrimento que 
tais medicamentos vieram trazer 
ao sofrimento. O que propomos 
é uma reflexão mais profunda, 
plural e ampla da génese e evolu-
ção dos quadros depressivos que, 
têm uma forte componente indi-
vidual, familiar, cultural e social.

Sobretudo após o desenvolvi-
mento da psicofarmacologia após 
a década de 50, o saber psiquiá-
trico tornou-se cada vez mais ra-
cional.

As classificações das pertur-
bações mentais como o Manual 
de Diagnóstico e Estatística das 
Perturbações Mentais (DSM) da 
Associação Americana e o Có-
digo Internacional das Doenças 
(CID) guiam-se pelos princípios 
e regras metodológicas da racio-
nalidade, ainda que contemplan-
do (secundariamente) os fatores 
sociais.

Acresce que a tecnologia vem 
então tentar explicar os compor-
tamentos desviantes sob o ponto 
de vista neurofisiológico que de-
pois irá determinar o consequen-

temente “lógico” tratamento. Tal 
tratamento corresponde ao desa-
parecimento de sintomas, ainda 
que se observem alterações sub-
jetivas menores. Se a pessoa em 
sofrimento já não apresentar os 
critérios necessários e suficien-
tes para o diagnóstico, ou tem 
outro diagnóstico ou está tratada.

Como referimos, quer a nor-
malidade, quer a doença são con-
ceitos determinados pelo uso da 
racionalidade e regras de adapta-
ção, produtividade e das maiorias.

A questão que se põe é então: 
como compreender a Depressão 
num mundo em grande trans-
formação de paradigmas, onde 
a adaptabilidade é mais difícil, a 
insegurança é muito mais fre-
quente e onde, paradoxalmente, 
é mais provável o movimento in-
dividual do que o coletivo. 

De facto, conceito a doença 
mental está muito ligado ao de 
adaptação social. As transforma-
ções sociais são acompanhadas 
por estratégias e movimentos de 
readaptação por parte dos indiví-
duos de uma sociedade. Se a re-
adaptação for demasiado difícil o 
indivíduo poderá optar pela emi-
gração (fuga) ou poderá ter um 
sofrimento que pode não apenas 
perpetuar e piorar a desadapta-
ção, como se orientar para a au-
todestruição.

Não apenas todo a comporta-
mento, mas também todo o sofri-
mento do Homem deverá ser en-
quadrado no mundo que o rodeia.

Em psiquiatria, os conceitos 
de normalidade e doença têm va-
riado muito ao longo dos tempos 
mas são indissociáveis de fato-
res sociais, de valores culturais 
e mesmo de realidades ou trans-
formações politicas. 

A própria Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) reconhece 
que o desemprego e as dificulda-
des económicas como as que se 
tem vivido na Europa nos últimos 
anos aumentam o risco da Per-
turbação Depressiva. 
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Ora, o adoecer mental, e so-
bretudo a Perturbação Depres-
siva, constituem muito provavel-
mente as situações de grande 
sofrimento que mais diretamente 
se entrosam com os fatores so-
ciais e culturais.

O problema candente é o de 
saber em que medida os fatores 
sociais e culturais, e sua emana-
ção das políticas sociais, estão a 
ser devidamente valorizadas na 
abordagem à pessoa com De-
pressão.

Importa, portanto, conhecer 
os constrangimentos sociais e 
culturais para que as políticas 
sociais, nomeadamente as que 
vertem para a saúde, sejam co-
erentes com a realidade social. 
Tais constrangimentos e respeti-
vas ações político-sociais que de-
les derivam devem ser divulgados 
de modo a que cada pessoa pos-
sa mais facilmente conhecer as 
suas dificuldades e capacidades 
(pessoais e de contexto) para que 
em cada situação se possa reali-
zar o mais possível. 

Resumo das propostas para 
Politicas de Saúde na área de 
Saúde Mental

“A existência de algum pro-
blema social constitui fundamen-
tação para a atuação da Política 
Social” (Pereirinha, 2008: 92).

Hermano Carmo define Polí-
tica Social como “um sistema de 
políticas públicas que procura 
concretizar as funções econó-
micas e sociais do Estado, com 
o objetivo de promover a coesão 
social e a condução coletiva para 
melhores patamares de qualida-
de de vida” (Carmo, 2011: 40).

As políticas sociais, no que se 
refere à saúde mental podem vir 
a ser mais frutíferas ao orienta-
rem-se no sentido da promoção 
da saúde prioritariamente em re-
lação ao tratamento da doença.

Consideramos ser essencial 
nas políticas relativas à saúde 
mental ter uma visão mais plural 
do acontecer e viver, no enqua-
dramento que hoje chamamos de 
ser saudável.

Como diz Boaventura de Sousa 
Santos (Santos, 2010: 46) “nunca 
estamos doentes senão em ge-
ral”. Acresce que é bem possível 
que as manifestações de ordem 
psicológica não se distingam, em 
essência, das outras sintoma-
tologias consideradas mais “or-
gânicas” e que as patologias se 
evidenciem em sinais e sintomas 
segundo a fragilidade de cada 
pessoa em contexto individual e 
coletivo.

O nosso estudo revelou situa-
ções que resultaram de contex-
tos socioculturais que de algum 
modo facilitaram uma atitude 
menos refletida em relação à 
tomada de decisão sobre vários 
aspetos fundamentais no planea-
mento de uma vida que se deseja 
minimamente coerente e satis-
fatória na articulação da pessoa 
com o seu contexto sociocultural.

Para que haja um bom auto-
conhecimento seria útil que os 
jovens e mesmo os menos jovens 
pudessem refletir e conversar 
com as pessoas que lhes mere-
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cem confiança sobre a maneira de 
estar no mundo, nas opções que 
fazem sentido para uma integra-
ção social, sobre a sua identidade 
e experiências. Sem reflexão pa-
ciente que emane da experiência 
perante os vários acontecimentos 
que vão ocorrendo na vida (e que 
se enquadram desde as dimen-
sões emocionais às culturais, 
passando pelas experiências po-
sitivas e negativas, por momen-
tos de sensação de plenitude e 
por momentos de grande frus-
tração e pelas experiencias que 
resultam da nossa capacidade de 
viver a realidade do outro e com 
ele sentirmos a injustiça, o sofri-
mento, a dor, mas também a feli-
cidade que nos contagia) torna-se 
mais difícil construir uma identi-
dade e personalidade que tenha a 
capacidade de um bom aproveita-
mento existencial e sensação de 
plenitude. 

Acontece antes muito fre-
quentemente que a nossa ca-
pacidade de autoconhecimento 
na nossa cultura é muito tardia 
pois os programas académicos e 
o “infotainment” limitam o tem-
po dado à reflexão e às vivências 
que referimos. No nosso grupo de 
estudo apuramos precisamente 
não apenas uma não realização 

laboral como uma sensação de 
vida desperdiçada. “Só quando 
morrem, isto é, desistem do fin-
gimento, encontram um caminho 
para a vida” (Gruen, 1995: 167).

A pessoa é uma constelação 
única de facetas, físicas, sociais, 
culturais, psíquicas e espirituais. 
Por tal, a abordagem à pessoa 
(perturbada ou não) terá de ser 
sempre baseada na complexida-
de e interceção dos vários tipos 
de saberes, das várias maneiras 
de encarar os fenómenos. Tal 
conhecimento que se pretende 
multidimensional implica hoje 
uma abordagem que comporta 
conceitos como o da incompletu-
de e o da incerteza.

Importa, no novo paradigma, 
tentar entender o outro de for-
ma única, entre a ordem e a de-
sordem, entre a simplicidade e a 
complexidade, valorizando sem-
pre a empatia, a relação com o 
outro e adotando uma atitude 
reflexiva e humilde que conduz 
à ajuda autêntica numa orienta-
ção particular e possível em cada 
caso. A equação existencial en-
tre: constrangimento e liberda-
de; corpo e alma; passado (que 
não escolhemos) e o presente e o 
futuro de livre arbítrio (numa éti-

ca que se impõe pela articulação 
entre o querer, o dever e o poder) 
nunca estará resolvida e, por isso 
mesmo, é a força para querer vi-
ver e amar.

Entendemos que não são os 
valores económicos (os quais 
condicionam hoje as políticas do 
mundo ocidental) que devem de-
terminar a promoção da saúde 
e a prevenção da doença, mas é 
antes o próprio valor da saúde e o 
respeito pela integridade de cada 
Homem, no sentido antropológico 
individual e social, e os valores 
sociais, que se geram em contex-
to cultural, que devem sim deter-
minar as demais políticas.

Um dos princípios que as po-
líticas de saúde deveriam privile-
giar é o da humanização dos cui-
dados de saúde, nomeadamente 
em saúde mental, dando forma-
ção e proporcionando as condi-
ções de tempo e de atendimento 
plural que tais pessoas em sofri-
mento necessitam. 

Consideramos ser útil e im-
portante proporcionar uma for-
mação ampla nos saberes (pluri-
disciplinar), sobretudo aos que se 
dedicam à saúde mental. Assim, 
na abordagem à pessoa com per-
turbação mental, torna-se impor-



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R
R

E
V

IS
TA

 
B

IP
O

LA
R

VI

tante uma atitude que reformule 
o campo teórico / conceptual da 
psiquiatria onde o diálogo como 
os outros saberes se facilite.

Pensamos que é na conflu-
ência dos saberes que nos con-
seguimos aproximar mais da 
realidade e, assim, favorecer a 
relação pessoal no entendimento 
do sujeito para além das formu-
lações da lógica científica e com a 
consciência de que a realidade do 
outro é na verdade inacessível de 
forma plena.

Muitas das medidas de articu-
lação entre vários agentes sociais 
e clínicos estão já referidos nos 
atuais Planos Nacionais para a 
Saúde Mental, mas importa uma 
maior efetivação e implementa-
ção.

A mudança que pensamos ser 
pertinente prende-se com a im-
plementação, na prática destas 
e de outras medidas de modo a 
que, na depressão, possamos ter 
para com os doentes, uma atitude 
personalizada, mais pertinente e 
sustentável. 

Consideramos ainda, que vale 
a pena uma orientação que per-
mita uma significativa mudança 
de uma posição de tratamento 
da depressão muito centrada nos 
critérios de diagnóstico para um 
modelo de dimensão histórico-
-biográfica, coletiva / sociocultu-
ral no respeito pela singularida-
de. Mas, para que tal seja sus-
tentável é importante um esforço 
para uma maior caracterização 
do quadro clínico depressivo e do 
contexto individual e sociocultu-
ral em que este se manifestou. As 
consequências psicológicas dos 
acontecimentos de vida merecem 
uma abordagem dimensional-
-funcional.

As políticas sociais deveriam, 
no nosso entender, dar priorida-
de a uma informação a nível geral 
na vertente médica, mas também 
nas vertentes antropológicas e 
socioculturais, discutindo as gran-
des questões que são realmente 
importantes para o conhecimento 
do mundo atual e da realidade da 
pessoa em sofrimento depressivo.

Fatores socioculturais rele-
vantes para a depressão

Retornando à questão de par-
tida desta tese, que entrecruza a 
área da saúde mental com as polí-
ticas sociais, esta foi esboçada da 
seguinte forma: Quais os fatores 
socioculturais da depressão rele-
vantes para as políticas sociais? 
Partimos assim para um objetivo 
geral de identificar os   fatores de 
contextualização sociopsicoló-
gicos e culturais ligados ao ado-
ecer com depressão de modo a 
produzir conhecimento suscetível 
de promover orientações políti-
cas estratégicas de promoção de 
saúde mental e prevenção e tra-
tamento da depressão. Assim, o 
modelo de análise proposto pre-
tendeu a ordenação daqueles fa-
tores e seu relacionamento com 
o fenómeno depressivo e com as 
políticas sociais.

Como referimos, o diagnós-
tico de perturbação depressiva 
major implica um apuramento 
da sintomatologia, da história de 
vida e a capacidade de avaliação, 
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VIIpor parte do clínico, do sofrimen-
to e da incapacidade do paciente. 
Notámos que muitas depressões 
estão relacionadas com aconte-
cimentos de vida e fatores socio-
culturais que, a acontecerem em 
pessoas mais fragilizadas, leva-
vam muitas vezes a perturbações 
depressivas de grande sofrimento 
e incapacidade. É muito possível 
que esta incapacidade seja mui-
tas vezes relativa às exigências 
do contexto. Por outro lado, como 
já referimos, as pessoas com de-
pressão têm mais dificuldade de 
adaptação a novos contextos e, 
sentindo-se quase sempre dimi-
nuídas, não têm grande poder ou 
força de vontade para a mudan-
ça em relação a elas próprias ou 
em relação aos outros, incluindo 
o apelo a melhor suporte médico 
ou social.

Pelo exposto, consideramos 
que as políticas sociais e de saú-
de pertinentes para a abordagem 
à depressão terão de ter pressu-

postos sociais e medidas opera-
cionais particulares.

Recapitulando os resultados 
do nosso estudo, verificamos que 
no grupo observado, a maioria 
referiu como principais fatores 
precipitantes e de manutenção da 
sua situação de depressão acon-
tecimentos do foro laboral (in-
cluindo o desemprego) ou do foro 
afetivo (perda ou conflito).

Como fatores de recupera-
ção o grupo analisado menciona 
como relevantes a resolução dos 
problemas relacionados com o 
trabalho e a existência de um 
melhor suporte humano. É ain-
da importante salientar que se 
observou a valorização da esfera 
laboral, enquanto fator de ma-
nutenção e de recuperação, tam-
bém em indivíduos que não iden-
tificaram acontecimentos do foro 
laboral como desencadeantes da 
sua situação depressiva.

Importa sublinhar que o tra-

balho não deverá, como já refe-
rimos, ser considerado isolada-
mente, nem apenas em função 
das suas dimensões mais ime-
diatas (como o salário, a satis-
fação com as tarefas e com as 
funções desempenhadas, etc.), 
mas sim num balanço geral e de 
enquadramento de vida, como um 
dos eixos estruturantes da vida 
das pessoas (a par da família, 
dos amigos), com potencialidade 
para resolver, atenuar ou agra-
var o equilíbrio do sujeito consigo 
mesmo e com os outros. Como 
observamos no grupo inquirido, 
a sensação de não ter o número 
de amigos adequado é significa-
tivamente maior nos depressivos 
desempregados do que nos em-
pregados.

A solidão revela-se um fator 
de grande vulnerabilidade para 
o aparecimento de quadros de-
pressivos mórbidos. Mais de me-
tade do grupo observado revelou 
sentir-se sempre ou muitas vezes 

Descrição da imagem: Homem sentado sozinho num banco de jardim
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- Com uma postura maioritá-
ria de superficialidade das 
relações nas sociedades 
atuais;

- Com a inexistência de rela-
ções de verdadeira cumpli-
cidade;

- Com o desemprego ou com 
uma precária integração la-
boral;

- Com o desconhecimento da 
situação do fenómeno de-
pressivo, quer pelo próprio 
(que se isola por se consi-
derar fracassado), quer pela 
sociedade (pelo estigma 
que a depressão acarreta 
enquanto patologia do foro 
mental).

Como já tínhamos referido, 
com o apregoado primado da pro-
dutividade, do sucesso, do prota-
gonismo e da excelência, a vários 
níveis dos setores sociais [a que 
Carlo Strenger (2012) chama “O 
Medo da Insignificância”] os mais 
fragilizados são remetidos para o 
silêncio e para a solidão.

Por outro lado, o aumento do 
número de divórcios e a procura 
de novos equilíbrios emocionais 
complexificam o sentido de união 
e de missão familiar, potenciando 
situações de solidão.

Contudo, não podemos esque-
cer que o depressivo pela nature-
za da sua sintomatologia já tem 
tendência ao isolamento social e 
muitas vezes valoriza demasia-
das atitudes de discriminação e 
exclusão social. A depressão tem 
forte impacto na vida familiar e 
profissional e nas outras redes 
de suporte social que tendem de 
facto a ter uma distorcida com-
preensão da situação do doente 
depressivo. 

No grupo estudado os depres-
sivos referem especificamente 
como aspirações para o futuro 
quer uma maior realização e in-
tegração profissional, quer uma 
melhoria nos relacionamentos 

pessoais. Por outro lado, os re-
ceios mais referidos relacionam-
-se com a doença e / ou incapaci-
dade, as dificuldades económicas 
e a solidão.

A nossa pesquisa revelou que 
as pessoas com depressão vivem 
em contextos sociais de baixa co-
esão social, o que potencia o iso-
lamento do indivíduo

A falta de coesão social está 
muito manifestada:

 - Pela falta de associativismo. 
No nosso estudo, a grande 
maioria dos inquiridos re-
velaram não ter qualquer 
prática de dimensão asso-
ciativa;

- Pela baixa confiança inter-
pessoal e reduzido capital 
social. O grupo estudado 
adjetivou negativamente, 
quase de forma unânime, as 
pessoas da sociedade atual 
sendo que os adjetivos mais 
usados foram “invejosas” e 
“egoístas”.

Parece ser muito evidente no 
nosso estudo, a importância que 
os fatores socioculturais e os 
acontecimentos de vida têm no 
desencadear e na evolução dos 
quadros depressivos. Contudo, 
tal não significa que nas políticas 
de saúde mental não se privilegie 
ainda a intervenção médica que 
fez, com a psicofarmacologia, 
uma das maiores revoluções em 
termos de assistência ao sofri-
mento e à doença mental.

Acresce que, a certa altura do 
desenvolvimento dos conheci-
mentos e dos métodos de investi-
gação, foi útil o desenvolvimento 
de critérios de diagnóstico “con-
sensuais” e abrangentes, quer 
no sentido de uma mais científi-
ca aplicabilidade do tratamento, 
quer no sentido do desenvolvi-
mento de estudos epidemiológi-
cos fundamentais para um me-
lhor conhecimento do fenómeno 
depressivo. Como referimos, o 
uso da psicofarmacologia (in-
cluindo, os “antidepressivos”, os 

“ansiolíticos”, os “antipsicóticos” 
e os “estabilizadores do humor”) 
foi muito importante, quer no alí-
vio do sofrimento, quer na inter-
rupção de uma “espiral” de sinto-
matologia depressiva que decor-
re da ainda maior incapacidade 
para enfrentar as adversidades.

Logo na introdução deste tra-
balho, referimo-nos à importân-
cia da abordagem na vertente 
biomédica. Contudo, reportando-
-nos à reflexão já feita, tanto no 
enquadramento teórico, como na 
discussão dos resultados, pensa-
mos que, no caso da depressão, 
é particularmente útil a relação 
terapêutica, a empatia e a valo-
rização do enquadramento so-
ciocultural em que a pessoa com 
depressão se encontra. Tal como 
preconizava já Karl Jaspers na 
sua “Psicopatia Geral” (1913) “[…] 
o psiquiatra precisará sempre […] 
fazer anamnese social fundamen-
tal de seus pacientes. Só quando 
souber de onde vem o doente, que 
azares o atingiram, em que situa-
ção se acha, que influências so-
freu, é que poderá compreender 
[…]” (Jaspers, 1985: 855).

Esta atitude pode reforçar a 
necessidade de equipas multidis-
ciplinares da intervenção em saú-
de mental, como aliás já foram 
referidas e enfatizadas no último 
Plano Nacional de Saúde Mental.

Assim, defendemos um mo-
delo de hierarquia na abordagem 
terapêutica da depressão tendo 
justamente em conta a importân-
cia relativa dos fatores etiológi-
cos “exógenos” vs. “endógenos”, 
não esquecendo que, como tam-
bém já enfatizámos atrás, todos 
os quadros depressivos são o 
resultado de fatores múltiplos 
sendo certo que contam sempre 
com alguma “fragilidade” interna 
(constitucional ou precocemente 
adquirida) e fatores resultantes 
de acontecimentos de vida que 
são vividos como muito stresso-
res. 

Tendo em conta tais princípios 
de abrangência e contando com 
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IXo bom senso clínico e após uma 
colheita cuidadosa da história 
clínica, o estudo realizado per-
mite concluir que dever-se-ia dar 
prioridade à intervenção social e 
psicológica aos quadros depres-
sivos em que fossem mais nítidos 
os fatores exógenos com valor 
etiopatogénico.

Acresce que tem sido relativa-
mente aceite que as depressões 
“reativas” são geralmente menos 
severas, são mais frequentemen-
te desencadeadas por aconteci-
mentos stressantes,  respostas 
individuais únicas ao stress so-
cial e psicológico e, mais recen-
temente,  que tais depressões 
respondem menos às terapias 
biomédicas” (Goodwin & Guze, 
1984: 6).

Contudo, vale a pena referir 
que muito frequentemente, para 
que a abordagem psicossocial 
possa ser realizada de forma 
frutuosa, torna-se importante a 
intervenção médica (modelo bio-
médico). A pessoa deprimida que 
está frequentemente exausta por 
há algum tempo por ter insónia 
marcada, por exemplo, sente 
grande tristeza e falta de espe-
rança, poderá colaborar muito 
pouco na abordagem social e psi-
cológica se não puder, pelo me-
nos parcialmente, recuperar as 
suas forças.

Os fatores sociais num novo 
modelo de intervenção na de-
pressão

O estudo realizado e a nossa 
própria experiência clínica leva-
-nos a defender o que também 
já tinha sido proposto no último 
PNSM, uma abordagem ampla e 
multidisciplinar com grande in-
tervenção do médico de medici-
na geral e familiar a nível local 
bem como dos outros técnicos, 
que para tal devem ter a forma-
ção adequada nomeadamente 
na identificação e caracterização 
das situações clínicas, incluindo 
as depressivas e as que com esta 
fazem, mais evidentemente, diag-

nóstico diferencial, para um me-
lhor “encaminhamento” que deve 
acontecer otimizando os recursos 
e articulando de forma pertinente 
as várias dimensões. Na figura 
31 (Abordagem terapêutica das 
perturbações depressivas) re-
presentamos esquematicamente 
a importância da caracterização 
do quadro depressivo relacio-
nando-a com as várias vertentes 
de uma abordagem terapêutica 
plural. Neste esquema sugere-
-se que a força da intervenção 
relativa ao apoio social / comu-
nitário deverá ser maior naque-
las depressões que têm forte 
componente exógeno. Por outro 
lado, uma intervenção de modelo 

médico especializado deveria ter 
mais força naqueles quadros com 
elevado componente endógeno. 
Entre um “pólo” e outro (que na 
prática, não se encontram) esta-
rão as combinações possíveis e 
racionais para uma mais eficaz 
abordagem terapêutica para cada 
quadro depressivo que deverá ser 
personalizado. 

Se conseguirmos uma boa ar-
ticulação entre os vários campos 
de intervenção clínica, desde a 
primeira abordagem pelo médico 
de família (de medicina geral e fa-
miliar) a nível dos centros de saú-
de, passando por uma aborda-
gem dos técnicos de serviço so-

Figura 31 - Abordagem terapêutica das perturbações depressivas
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requer formação especializada), 
pelas intervenções psicológicas 
com utilidade reconhecida há 
muito tempo (como a psicotera-
pia comportamental ou dinâmica) 
até à intervenção do especialista 
em psiquiatria (seja em ambula-
tório, seja já em unidade de inter-
namento), teremos certamente 
melhores resultados, tanto ao 
nível do tratamento e reintegra-
ção da pessoa com depressão, 
como ao nível da prevenção das 
recaídas. Resultará também, e 
isso é de importância acrescida, 
um melhor conhecimento da si-
tuação clínica, quer por parte da 
equipa, quer por parte da pessoa 
que pede ajuda. 

Particularmente na pessoa 
deprimida é muito útil o esclare-
cimento possível sobre as carac-
terísticas (incluindo o início, as cir-
cunstâncias concorrentes e a evo-
lução) do seu quadro depressivo. 

Como, segundo o DSM 5, para 
o diagnóstico de perturbação de-
pressiva major (F.32) só necessi-
tamos que os sintomas estejam 
presentes há mais de duas se-
manas, é importante, aquando 
da avaliação da pessoa em sofri-
mento depressivo (aparentemen-
te muito reativo a acontecimen-
tos de vida), fazer o diagnóstico 
diferencial com as Perturbações 
de Ajustamento (F.43), nomeada-
mente as que ocorrem com signi-
ficativo humor depressivo. Estas 
perturbações costumam ocorrer 
nos três meses após o apareci-
mento dos fatores de stress e 
podem manter-se por seis me-
ses. Tal diagnóstico diferencial 
é importante pois o próprio DSM 
5 refere que as Perturbações de 
Ajustamento ocorrem entre 5 a 
10% dos indivíduos seguidos em 
consulta de psiquiatria. Acresce 
que as pessoas com histórias de 
vida que incluem fatores de vul-
nerabilidade (como os referidos 
atrás para o caso das perturba-
ções depressivas), têm um risco 
aumentado de desenvolver este 
tipo de perturbação.  

Apesar das Perturbações de 
Ajustamento tenderem a ser 
mais suaves em relação à gravi-
dade dos sintomas, o diagnóstico 
diferencial com a perturbação 
depressiva, episódio único (F.32) 
(ligeiro ou não e com caracterís-
ticas mistas), impõe-se. De refe-
rir que é necessário considerar 
a hipótese da existência dos dois 
diagnósticos (segundo o DSM 5) 
se os critérios assim o indicarem.

No apuramento das caracte-
rísticas do quadro depressivo, é 
ainda muito importante apurar se 
existe uma situação de perturba-
ção depressiva persistente (Dis-
timia) (F.34 do DSM 5), na qual 
o humor depressivo se costuma 
“arrastar” por mais de dois anos. 
Tal condição constituiria um “ter-
reno” onde uma perturbação de 
ajustamento teria uma configu-
ração particular e, assim, com 
exigência maior de diagnóstico 
diferencial com as perturbações 
depressivas.

Muitas pessoas, que sucum-
biram com depressão (voltamos 
a referir, frequentemente, com 
alguma prévia fragilidade “in-
terna”) não teriam “adoecido” 
noutro contexto sociocultural. 
Evidentemente que isto é tam-
bém verdade para muitas outras 
situações patológicas. O cancro 
do pulmão, ainda que já existen-
te nos ascendentes familiares, 
poderia não acontecer tão facil-
mente numa cultura que mais 
fortemente desincentivasse o uso 
do tabaco ou nos casos em que os 
descendentes vivessem fora de 
meios urbanos poluídos. Mas tal 
situação oncológica pode surgir, 
tanto quanto os conhecimentos 
atuais permitem afirmar, apenas 
pelo fator externo do tabaco, sem 
participação do fator genético. 

Como o deprimido tem espe-
cial tendência em culpabilizar-se 
sobre o seu estado psicológico 
(quer devido ao passado e pre-
sente de estigmatização, quer 
devido à própria sintomatologia 
da depressão que “centraliza” o 
mal fundamentalmente no self) 

parece-nos importante um bom 
esclarecimento da situação, bem 
como a promoção de um autoco-
nhecimento que será sempre cir-
cunstancial. 

Como dissemos, importa va-
lorizar o diagnóstico diferencial, 
nomeadamente com as pertur-
bações de ajustamento, que pela 
sua natureza são autolimitadas 
no tempo e têm bom prognóstico. 
Aqui vale enfatizar o esclareci-
mento e a não psiquiatrização da 
situação que poderá até interferir 
negativamente com a evolução.

Alguma má difusão sobre os 
aspetos psicológicos do sofri-
mento humano, a par com uma 
aspiração (ilusória) ao confor-
to psíquico pleno, vieram fazer 
“traumatizadas” e necessitadas 
de cuidado médico-psicológico, 
aquelas pessoas que expressam 
algum sofrimento após algum 
evento mais trágico. 

De facto, a par com uma indis-
ponibilidade de acompanhamento 
humano que as sociedades con-
temporâneas foram desenvol-
vendo, tornou-se “legitimado” o 
aconselhamento de ajuda espe-
cializada. O “tu precisas de aju-
da!” refere-se hoje ao apoio “psi” 
e raramente ao do que poderia 
emanar da coesão social (Lovell, 
2004: 54).

Retomando também o que tí-
nhamos referido já, e no mesmo 
sentido, a formação académica 
de todos os que pretendam ser 
clínicos (“inclinar-se” sobre o 
outro) deverá incluir disciplinas 
que abranjam um mais amplo 
conhecimento do homem, nome-
adamente a sociologia e a antro-
pologia.

Políticas prioritárias

Os resultados obtidos pelo 
nosso estudo, sobretudo nos 
quadros clínicos mais ligados a 
fatores exógenos, apontam para 
a prioridade de:
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XI1- Políticas de fortalecimento da 
coesão social;

2- Políticas laborais;

3- Políticas de literacia para a 
saúde mental, no sentido da 
informação e divulgação da 
problemática da depressão, 
no sentido de anulação do es-
tigma e de uma mais precoce 
ajuda;

4- Políticas de Segurança Social 
particularmente dirigidas às 
pessoas que se encontram 
diminuídas por situação de 
perturbação depressiva ou por 
suas consequências.

Políticas para maior coesão 
social

Como foi referido, o nosso es-
tudo evidenciou a notória falta de 
confiança nos outros. A confiança 
social, a coesão social e o capital 
social parecem ser fundamentais 
para a existência de sociedades 
mais saudáveis, com maior qua-
lidade de vida e com maior demo-
cracia participativa. 

Referimos também que a con-
fiança está ligada à solidariedade 
e, portanto, ambas são funda-
mentais para o bem-estar e saúde 
mental dos cidadãos, que por meio 
de redes sociais, valores e normas 
de cidadania e consequentes ati-
tudes e comportamentos, podem 
interagir entre si e com as insti-
tuições de modo a promover uma 
forte coesão social.

A solidariedade a vários ní-
veis (familiar ou organizacional) é 
fundamental para a saúde mental 
porquanto fortalece laços afeti-
vos e reduz tensões, podendo não 
apenas evitar a frustração, como 
gerar maior realização e mesmo 
produtividade (Carmo, 2000).

A nossa investigação mos-
trou ser igualmente importante 
a coesão social a qual pode ser 
fortalecida se as políticas sociais 
facilitarem ou mesmo incentiva-
rem uma aprendizagem para a 
cidadania que se deve iniciar na 

família, depois na escola e depois 
nos locais laborais e outros locais 
de convívio entre pessoas. 

As políticas sociais devem le-
var à promoção de debates, con-
ferências e outros meios de infor-
mação, esclarecimento e aconse-
lhamento que envolvam vários 
tipos de saberes uma vez que as 
normas de cidadania têm um en-
quadramento que não é avulso e 
antes se prende com as histórias 
dos povos, com a ética (uma pos-
tura razoável entre o que se deve, 
se pode e se quer), com a nossa 
alteridade (ser um, mas também 
o outro), com os nossos vínculos 
(que naturalmente deverão ser 
sempre maiores com os elemen-
tos da nossa espécie, ainda que 
exista também com os de outras), 
e com a nossa responsabilidade 
que emana da vontade, liberdade 
e autodeterminação.

Importa também transmitir as 
vantagens práticas da adoção de 
normas comuns de cidadania e o 
enquadramento destas nos valo-
res da sociedade, como o amor 
pelo próximo, a tolerância, a ca-
pacidade de nos pormos no lugar 
do outro, enfim da empatia e sen-
tido de ligação.

Políticas laborais

Em relação às políticas labo-
rais, consideramos que os em-
pregadores devem ser alvo de 
uma sensibilização privilegiada 
sobre a promoção da saúde no 
trabalho, a qual permite diminuir 
as situações de stress prolonga-
do e evitar situações de burnout, 
ou mesmo de depressão, com as 
implicações inerentes. É possível 
que a falta de colaboração das 
empresas em adotarem uma ati-

Descrição da ilustração: Mulher no meio de um relógio e uma nuvem triste
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tude de compromisso para com 
a saúde mental dos trabalhado-
res possa derivar do receio de 
transmitirem uma imagem ligada 
ao estigma para com as pessoas 
com problemas mentais (Europe-
an Comission, 2004).

Assim, as políticas de empre-
go devem passar informação so-
bre saúde mental, quer ao nível 
empresarial, quer ao nível da po-
pulação. Contudo, sempre serão 
de privilegiar as políticas dirigi-
das à prevenção que impliquem: 
ter em atenção os níveis de stress 
dos trabalhadores; incentivar 
reuniões periódicas para discu-
tir situações de grande descon-
forto, conflituosidade ou stress; 
e ações de agentes de coaching 
que visem estimular atitudes de 
prevenção e de recuperação das 
situações ameaçadoras em rela-
ção à saúde mental. Muitas vezes, 
a deslocação do posto de trabalho 
pode ser suficiente para promo-
ver a recuperação e para prevenir 
a evolução da situação para um 
estado patológico. Tais situações 
levam frequentemente a absen-
tismos com consequente falta de 
continuidade (Caldas de Almeida, 
J. M. 2018)  e de eventual subs-

tituição por elementos menos 
experientes. Além disso, é pouco 
provável que a médio ou a longo 
prazo uma empresa consiga ren-
dimentos otimizados em termos 
de produtividade, se implementar 
constantemente uma situação de 
sobrecarga de trabalho, com ati-
tudes de pressão psicológica e 
horários alargados.

Políticas de literacia

Neste contexto, as políticas 
de literacia deverão ter um papel 
privilegiado e ativo na correção 
de comportamentos que se reve-
lem desajustados e prejudiciais 
ao bom convívio entre as pessoas. 

Segundo Hermano Carmo, a 
aprendizagem para a cidadania 
(para a sociabilidade e para a so-
lidariedade) deverá ser promovida 
nas várias etapas do desenvolvi-
mento da pessoa, privilegiando a 
aquisição de um bom autoconhe-
cimento, bem como a aquisição de 
conhecimentos ligados aos vários 
contextos socioculturais nas suas 
várias vertentes contemplando 
várias áreas como as artes, os 
media, o consumo e a saúde entre 
outras (Carmo, 2014).

A investigação mostrou que os 
fatores sociais ajudam também a 
construção do sentimento de si 
que, segundo Coimbra de Matos, 
se faz por via de três processos 
que levam à formação da identi-
dade:

1. O que se origina a partir da 
imagem que o outro tem de 
mim;

2. O que se origina pela auto-
-observação, autoavaliação e 
self-investment (que possibi-
lita o crescimento interior e 
enriquecimento individual ao 
tornar possível ao sujeito fazer 
seu o que lhe advém do outro). 
Mas, terá de ser num ambien-
te de liberdade (concedida ou 
conquistada) que a identidade 
aqui se constrói e desenvolve;

3. O que se origina pela identifi-
cação do sujeito ao outro, en-
quanto modelo (Matos, 2004: 
263-265).

O cidadão é aquele que as-
sume a exigência de viver com o 
outro. E isto é assim porque o ou-
tro é também o não espectável, o 
incerto.

No Homem, há uma diminui-
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XIIIção significativa do peso das ca-
racterísticas inatas (genéticas) e 
um aumento das características 
adquiridas, que resultam da inte-
ração e da aprendizagem que são 
sobretudo função do meio socio-
cultural. 

Como referimos, o que define 
o Homem é a evolução cultural 
que acontece numa consciência 
de si e do mundo, numa consci-
ência de finitude e de insuficiên-
cia na comunicação com o outro 
e na consciência de que é uno e 
diferente e ainda assim necessita 
do outro ao qual tentará chegar 
pela sua capacidade de se pôr no 
lugar dele. 

Se a aprendizagem se tornar 
mais abrangente, ou seja, com 
uma matriz interdisciplinar, po-
derá bem evitar o efeito redu-
tor das descobertas parcelares 
(como soluções universais) e faci-
litar a construção de linhas orien-
tadoras de comportamentos, que 
ao contemplarem várias visões 
da realidade, se tornam mais to-
lerantes e solidárias para com o 
outro e mais livres. Nos curricu-
la da escolaridade obrigatória, 
importa enfatizar a importância 
de conteúdos temáticos sobre as 
origens e enquadramentos dos 
valores e das normas próprias 
das culturas, onde se valorizasse 
o propósito, a intencionalidade e 
o entendimento contextual, mais 
do que o julgamento ou a asso-
ciação a figuras “esdrúxulas” que 
por bom ou mau uso se destaca-
ram. Antes, uma atitude de refle-
xão deve ser valorizada no estudo 
da história que nos vem dando 
sempre orientações no sentido de 
uma melhor organização social e 
de prevenção de barbáries. 

As políticas de aprendizagem 
e mudança de comportamentos 
no que respeita à depressão po-
derão levar os media a uma ação 
mais ativa na informação e na di-
vulgação de temas sobre a saúde 
mental, uma vez que só a infor-
mação poderá levar ao conheci-
mento de modo a facilitar encarar 
a depressão ao nível das outras 

doenças somáticas, combatendo 
os estigmas associados às doen-
ças mentais. Afinal de contas, a 
depressão é “não poder” (doença) 
e não “poder e não querer” (pre-
guiça). A par de haver uma estra-
tégia de produção de informação 
(e literacia) são necessárias es-
tratégias de comunicação e dis-
seminação. 

A esse respeito, medidas que 
incentivem a distribuição de pan-
fletos elucidativos sobre o fenó-
meno da depressão, bem como 
o uso de mupis e de billboards, 
podem fazer a diferença.

Apesar dos grupos de interes-
ses (enquanto grupos de pessoas 
que desenvolvem uma ação co-
letiva organizada fora da esfera 
institucional), nomeadamente 
no campo da saúde, de entre os 
quais se contam também as as-
sociações de doentes, se terem 
criado e desenvolvido muito nas 
últimas décadas, estes têm tido 
uma capacidade muito pequena 
em relação à influência nas polí-
ticas sociais e de saúde em parti-
cular (Tavares, 2016).

Tal situação poderá estar re-
lacionada com a falta de quadros 
profissionais nessas associações 
que contam fundamentalmente 
com as pessoas com a doença e 
/ ou seus familiares, numa orga-
nização assente exclusivamente 
no voluntariado (Amaro, Pinto & 
Carvalho, 2015).

Ora, no caso das pessoas com 
perturbação depressiva, como as 
que constam no nosso grupo de 
estudo, a falta de envolvimento 
é exponenciada pela própria sin-
tomatologia inerente. Dessa ma-
neira, além das políticas sociais 
que visem um desenvolvimento 
da coesão e o apoio a organiza-
ções sociais, falta dar caracte-
rísticas particulares nos apoios 
às associações de pessoas com 
depressão, ainda que respeitando 
sempre o seu caráter indepen-
dente (das instituições políticas) 
e voluntário. Uma das formas de 
tais políticas serem mais favorá-

veis é o empenho numa maior in-
formação, divulgação e sensibili-
zação junto dos cidadãos para tal 
problemática de forma a facilitar 
e incentivar o envolvimento e par-
ticipação da comunidade. 

Vale a pena aqui referir que 
existem vários movimentos so-
ciais envolvidos no combate à po-
breza (nomeadamente direciona-
dos aos sem-abrigo); no apoio lo-
gístico e humano a pessoas com 
doenças oncológicas e mesmo 
apoio domiciliário a pessoas inca-
pacitadas por questões ligadas à 
senescência (por exemplo), mas é 
notório um fraco envolvimento de 
cidadania em relação às pessoas 
com perturbação mental. Como 
indicia o nosso estudo, o apoio a 
estas pessoas é quase exclusiva-
mente feito por familiares, exis-
tindo ainda algum estigma que 
impede o apelo eficaz a outras 
pessoas para este movimento 
social. Daí que a divulgação seja 
muito importante. Divulgar e des-
dramatizar a situação de depres-
são e dar a informação científica 
e social, que deve ser orientada 
por profissionais da área, é da 
responsabilidade das políticas 
sociais.

Na sequência das conclusões 
que temos vindo a apresentar 
parece necessário criar e im-
plementar um plano nacional de 
prevenção da depressão, cuja im-
portância já vem referida no atual 
PNSM, onde se articulem as vá-
rias vertentes socioculturais que 
põem em causa a saúde mental e 
levam a quadros de depressão.

Propomos que as depressões 
que são na sua etiologia essen-
cialmente reativas às condições 
socioculturais merecem uma 
orientação terapêutica particular 
que valorize justamente tais con-
dições. Esta proposta não deve 
ser confundida com uma atitude 
antipsiquiátrica. A farmacologia é 
fundamental no alívio da dor psi-
cológica, mas não pode resolver 
os problemas tão fundamentais 
como os fatores socioculturais, 
pelo menos nas situações que re-



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R
R

E
V

IS
TA

 
B

IP
O

LA
R

XIV

ferimos que são maioritariamen-
te exógenas ou reativas. 

Políticas de Segurança Social

Os direitos sociais consagra-
dos na Constituição da República 
Portuguesa, que constituem di-
reitos universais (para todos) em 
cinco domínios (emprego, educa-
ção, saúde, habitação e proteção 
social) são os alicerces da Políti-
ca Social em Portugal. 

Acresce, que as políticas so-
ciais são complementadas por 
políticas de natureza transversal 

tendo em consideração grupos 
específicos da população cuja 
situação envolve as várias di-
mensões dos direitos universais 
(Pereirinha, 2008: 27-29). Tal é a 
situação a que se refere o nosso 
grupo de pessoas com depressão.

Como sabemos o cumprimen-
to e a aplicabilidade real de tais di-
reitos está muito longe de abran-
ger toda a população e antes tem 
deixado muitos de fora. De entre 
estes contam-se particularmente 
os mais “frágeis” pois tal fragili-
dade frequentemente é, ela mes-
ma, oriunda de carências e pro-

blemas sociais graves da geração 
anterior. São estes que podem 
mais facilmente sucumbir numa 
sensação de perda de esperança 
e de não capacidade de resiliên-
cia. Tais grupos têm encontrado 
no apoio médico o conforto possí-
vel que se legitima porque alivia o 
sofrimento e constitui um suporte 
para a reconstrução da esperan-
ça e sobretudo impede que a situ-
ação se “alimente” a si própria e 
se perpetue e agrave, não apenas 
por mecanismos envolvendo fa-
tores psicológicos, sociológicos, 
mas também neurofisiológicos 
(veja-se o referido no capítulo so-
bre as teorias etiológicas da de-
pressão).

Acontece que sobretudo nas 
perturbações depressivas que 
têm maioritariamente uma etio-
patogenia exógena tornam-se 
particularmente importantes os 
fatores socioculturais que tan-
to podem ser, como referimos 
atrás, de vulnerabilidade, desen-
cadeantes, de manutenção ou de 
resolução.

Estes são particularmente 
sensíveis à eficácia das políticas 
sociais uma vez que estas devem 
ser orientadas no sentido do alívio 
e prevenção dos constrangimen-
tos de ordem sociocultural. Como 
é lógico, tais políticas devem ser 
articuladas e devem atender de 
forma particular a grupos sociais 
uma vez que duas políticas so-
ciais frequentemente têm o mes-
mo objetivo.

Consideramos ser necessário 
colocar antes de tudo a dignidade 
humana. Isto é, criar condições 
para uma maior resiliência da 
pessoa perante constrangimen-
tos oriundos de uma racionali-
dade hegemónica e métrica. As 
desigualdades sociais incluindo 
as do rendimento.

O fortalecimento de medidas 
de enriquecimento social e cul-
tural passa fundamentalmente 
por três fatores que favorecem a 
equidade e a solidariedade.

- o conhecimento;
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XV- a oportunidade de realiza-
ção;

- e a coesão social.

Estas condições parecem es-
senciais para a promoção da saú-
de mental e para a prevenção de 
várias perturbações mentais, en-
tre as quais, e com especial im-
portância, as depressivas. De fac-
to, o conhecimento será a forma 
privilegiada em que cada um de 
nós pode entender certos limites 
de sociabilidade que, por exem-
plo, não se aplicam em outras 
culturas. Por outro lado, a opor-
tunidade de realização facilita a 
doação (coesão social). A conse-
quência de quaisquer políticas 
orientadas no sentido da produti-
vidade pela competição individua-
lista e não pelo trabalho coletivo, 
baseado no conhecimento dos 
indivíduos em relação ao objetivo, 
impedirá a oportunidade de rea-
lização.

Considerações finais

Saúde pode ser apenas querer 
continuar apesar das dificulda-
des. Saúde não deverá ser pro-
dutividade infeliz, e deverá ser, 
antes, uma sensação única, ínti-
ma, de “valer a pena”, num cami-
nho que a cada um faz sentido no 
contexto em que se encontra em 
cada momento da sua história.

A saúde mental pode existir 
sempre que cada indivíduo for 
capaz de ter consciência de capa-
cidades e limitações individuais 
e de contexto e se determine na 
procura de um equilíbrio afetivo 
e emocional, que o leve a querer 
viver.

Qualquer tentativa, como esta, 
de conceptualizar saúde mental, 
ultrapassa as disciplinas cien-
tíficas e deve apreender tanto 
quanto possível, o conhecimento 
humano nas suas várias abor-
dagens, tendo como primado a 
capacidade exclusivamente hu-
mana que é a de nos pormos no 
lugar do outro e consentir (sentir 
junto) a sua realidade. A atitude 

dos profissionais de saúde deverá 
partir deste princípio, em vez de 
partir de critérios de diagnósti-
cos que emanam das estatísticas. 
Antes, importa o sentir o outro 
(em sofrimento) e articular as 
diferentes abordagens (médica, 
psicológica e social). Importa re-
almente fazer uma triagem sobre 
as situações que constituem de 
facto doenças ou perturbações 
disfuncionantes, como a depres-
são major, das que constituem 
apenas sofrimentos inerentes às 
adaptações necessárias e perti-
nentes no contexto comunitário. 
da humanização dos cuidados de 
saúde 

Na situação da depressão im-
porta avaliar prioritariamente se 
a relação deste sofrimento com o 
contexto é ou não mórbida. 

É assim importante enquadrar 
o sofrimento depressivo no co-
nhecimento do Homem de forma 
ampla. Qualquer abordagem que 
se refira ao bem-estar, à disfun-
cionalidade ou ao sofrimento da 

pessoa não pode dispensar os 
problemas inerentes de natureza 
sociocultural.

Portanto, referimo-nos a se-
guir às linhas de orientação que 
consideramos muito importantes 
para o um caminho privilegiado 
no que se refere à implementação 
de políticas sociais para a abor-
dagem, prevenção, tratamento 
e recuperação das perturbações 
depressivas e para a existência 
de um Plano Nacional de Preven-
ção da Depressão.

1. Políticas sociais com priori-
dade para uma ética solidária 
e comunitária promovendo a 
coesão social e prevenindo as 
situações de solidão;

2. Promoção de medidas de edu-
cação e de informação que 
proporcionem um maior co-
nhecimento e liberdade na 
orientação laboral;

3. Políticas de saúde em articu-
lação com as restantes políti-
cas sociais e económicas onde 

Descrição da ilustração: Perfil de duas pessoas em contacto
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se possa contextualizar (sem 
utopias) a valorização da pes-
soa e o contexto dependente 
da produção;

4. Políticas de saúde que faci-
litem a articulação entre os 
diversos ramos da medicina, 
porquanto a depressão pode 
apresentar-se sobre várias 
“formas”;

5. Proporcionalidade do investi-
mento em relação à dimensão 
e custos originados pela de-
pressão na população portu-
guesa e implementação de um 
modelo de financiamento aos 
prestadores de acordo com as 
características e necessida-
des deste problema;

6. Promoção de uma mais ampla 
informação sobre a depressão 
de modo a reduzir o estigma, e 
a resolver os constrangimen-

tos inerentes aos pedidos de 
ajuda clínica e social;

7. Formação dos agentes sociais 
no sentido de criar compe-
tências na prevenção, nome-
adamente na identificação de 
grupos de risco, diagnóstico, 
caracterização sindromática, 
encaminhamento pertinen-
te (do social ao clínico, em 
proporções de acordo com a 
caracterização da síndrome) 
e medidas de prevenção de 
recaídas, evitando considerar 
a ajuda médica como o único 
recurso, ainda que disponível;

8. Promover os movimentos e 
organizações solidárias de 
apoio às pessoas com depres-
são onde se promova a psico- 
educação e a interajuda;

9. Implementação das medidas 
de suporte e investimento so-

cial de modo a promover uma 
coesão social que promova 
uma orientação salutogénica 
em relação à saúde mental;

10. Informação e implementação 
de medidas que facilitem as 
boas práticas relacionadas 
com a higiene mental (vs. uma 
atitude orientada fundamen-
talmente pelo ganho econó-
mico), onde seja possível o 
equilíbrio entre o individual e 
o contexto, de forma positiva e 
coerente;

11. Dar maior dimensão à verten-
te relacionada com a saúde 
mental no âmbito da medicina 
do trabalho;

12. Promover políticas de inter-
venção em saúde materno-in-
fantil que possam favorecer as 
bases da primeira vinculação.

Quanto às limitações deste trabalho importa sublinhar que, pela especificidade 
e dificuldade de acesso à população visada (depressivos com diagnóstico clínico há 
pelo menos seis meses), se utilizou no inquérito um método de amostragem não-
-probabilístico (amostragem por conveniência). Assim, os resultados do inquéri-
to não devem ser objeto de generalização e extrapolação, antes valorizando-se as 
vertentes descritiva, exploratória e explanatória do estudo de caso (Yin, R.K. 2006) 
(Yin, 1993). Tendo em vista colmatar essa limitação metodológica foi produzida uma 
análise teórica e empírica complementar, contrastando-se criticamente a amostra 
obtida com os resultados de outros estudos, particularmente com o Estudo Epi-
demiológico Nacional de Saúde Mental (Almeida & Xavier, 2013) e com o Inquérito 
Nacional de Saúde (INE, 2014). 

Importa também dizer, e já como pistas para futuras investigações, que seria 
metodologicamente desafiante alargar o objeto de estudo cruzando diferentes vi-
sões. Assim, no domínio das perturbações depressivas associadas ao mundo la-
boral poder-se-iam cruzar os pontos de vista dos indivíduos com perturbação de-
pressiva, familiares, empregadores e médicos. Ainda de valor heurístico seria a 
avaliação a longo prazo (dois a cinco anos) da síndrome de burnout.

Este estudo indicia a necessidade de novos trabalhos que se debrucem e possam 
refletir sobre o atual conceito de saúde mental da OMS, nomeadamente no que se 
refere ao conceito de “trabalhar com produtividade” (work productively) que, no 
nosso entender, deve ser enquadrado no contexto sociocultural e ter em conta os 
novos paradigmas (e suas origens) e as grandes transformações sociais que ocor-
rem nas sociedades contemporâneas.
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A auto-estima é essencial-
mente a plena aceitação de nós 
mesmos, das nossas qualidades e 
dos nossos defeitos. Envolve auto-
-confiança e respeito próprio. Se-
gundo Frada (2015) auto estima é 
o conjunto das atitudes do indivi-
duo para consigo mesmo e não é 
um estado constante, é dinâmico, 
podendo alterar-se conforme as 
experiências pelas quais vai pas-
sando.

A auto-estima começa a cons-
truir-se desde o primeiro mo-
mento em que nascemos, e na in-
fância e adolescência está muito 
dependente do reflexo dos outros 
relativamente em quem somos e 
o que fazemos, ou seja, reagimos 
a estímulos que podem conduzir 
à nossa valorização ou desvalori-
zação.

Assim, podemos concluir que 
a nossa auto-estima não é inata, 
é adquirida e ocorre como resul-
tado da história de cada pessoa 
(Alcântara (2000) citado por Frada 
(2015)). Apesar da nossa história 
pessoal ter uma grande influên-
cia na forma como eu me vejo em 
adulto, pensamos que ao longo da 
nossa vida temos sempre um pa-
pel/palavra a dizer na sua cons-
trução. Logo, importa quebrar o 
ciclo vicioso que advém de uma 
auto-estima desvalorizada, por 
exemplo através da forma como 
olho para mim e exploro as mi-
nhas potencialidades, trabalhando 
a auto-confiança, permitindo-me 
agir sobre a vida, delineando obje-
tivos e tentar concretiza-los. Pre-
tende-se tentar quebrar o ciclo de 
insegurança, fixação nas dificul-
dades, baixando as expectativas e 
temendo as avaliações, que gera 
falta de confiança e acabamos na 
descrença das nossas potenciali-
dades.

A (re)construção da auto-estima 
das pessoas que têm depressão, ansiedade 

e perturbação bipolar
Ana Berrincha
Psicóloga Clínica - Sede Nacional, ADEB

Quem tem uma auto-estima 
saudável enfrenta o insuces-
so como uma adversidade e não 
como uma prova de incapacidade. 
A auto-estima pode dividir-se em 
várias características que olhadas 
individualmente, nos permitem 
aferir de um modo mais concreto 
em que ela consiste. Segundo Bo-
net (2002) citado por Frada (2015) 
existem um conjunto de princípios 
que classifica como o “ABC” da 
auto-estima pois pode ser desdo-
brado pelas seguintes 
características com a 
seguinte explicitação: 
o Apreço que se tra-
duz por reconhecer o 
que se tem de positivo 
e que se alegra com 
as qualidades que se 
possui e com a capa-
cidade de desenvolver 
outras e que felicita 
sem vaidade os êxitos 
que alcança; a Aceita-
ção responsável e to-
lerante de erros ou in-
suficiências, sabendo 
que “errar é humano” 
e que portanto, com-
preende as suas limi-
tações; o Afeto, que 
fomenta a paz consigo 
mesmo,  a capacidade 
de gostar do seu cor-
po, dos seus pensa-
mentos, mesmo que 
deles discorde ou que 
os pretenda melho-
rar ou aperfeiçoar; a 
Atenção, com a preo-
cupação em satisfazer 
as suas necessidades, 
sejam físicas ou inte-
lectuais, cuidando de 
si mas também sendo 
capaz de se sacrificar 
em prol de uma causa 

ou de um bem superior. A reunião 
destas características permite ter 
uma Autoconsciência de si pró-
prio, permitindo conhecer o seu 
mundo e prestar atenção ao que 
lhe dizem os seus impulsos inte-
riores. Com elas, a pessoa conse-
gue a Afirmação do seu ser, único 
e por isso valioso, com os seus 
defeitos e virtudes, sem necessi-
dade de qualquer vaidade, mas, 
dado aos outros, numa Abertura 
que apenas é possível quando se 



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

14 tem essa capacidade de se aceitar 
como se é e de se entregar sem 
medo aos relacionamentos com 
os outros.

A construção da auto-estima 
parece não ter um caminho fácil, 
contudo sabemos que é um ca-
minho diário, constante e que co-
meça por um olhar sobre nós sem 
julgamento e com reconhecimen-
to do nosso eu autêntico.

No que diz respeito à autoes-
tima e saúde mental parece ser 
essencial começar por referir 
que a autoestima é um dos indi-
cadores mais importantes para 
o bem-estar psicológico e para 
uma boa saúde mental (Nunes et 
al (2013)) e que a doença mental, 
experiência de grande sofrimento 
psicológico e na maioria das vezes 
sentida como um evento traumá-
tico, vai causar danos profundos 
na auto-estima e auto-conceito do 
individuo.

Segundo Marcos (2008) a doen-
ça mental, nomeadamente a de-
pressão, é o veneno mais nocivo 
para a auto-estima saudável. O 
motivo é que a depressão obscu-
rece e desfigura impiedosamente 
a capacidade de nos apreciarmos, 
rouba-nos a esperança e conso-
me o desejo de viver. A depressão 
é causa e efeito da baixa auto-es-
tima. Não só despreza seriamen-
te a nossa auto-avaliação como 
frequentemente é sintoma da 
auto-estima danificada por outras 
causas. A depressão é uma forma 
de pessimismo patológico que nos 
impregna de negatividade e de re-
morsos sem bases reais, obscure-
ce a nossa perspetiva e nos enche 
de ódio em relação a nós mesmos. 

Através dos dados da Organi-
zação Mundial de Saúde sabemos 
que a depressão é a doença com 
maior impacto social, e que o es-
tigma e auto estigma continua a 
impossibilitar o acesso a um tra-
tamento eficaz.

O tratamento de uma doen-
ça mental tem atualmente um 
conjunto de respostas, tal como 
a farmacologia, aconselhamento 
psicológico, psicoterapia e a inter-

venção em grupo.
A promoção da saúde mental, 

nomeadamente da auto-estima, 
em Grupos é um tópico que tem 
vindo a ser desenvolvido e imple-
mentado. A procura da vivência 
em grupo onde sentimentos de 
lealdade e mecanismos de mútua 
protecção estão presentes é pro-
picio a uma forma mais tranquila 
de lidar com situações difíceis de 
serem resolvidas individualmente, 
como é o caso do auto estigma de 
quem experiência a doença men-
tal.

Segundo Nunes et al (2013) 
estar em grupo é estabelecer no-
vas redes, é conhecer um pouco 
da história do outro e, com ele a 
aprender a criar novas formas de 
ver algo que causa sofrimento. 
Segundo Kupfer (2000) citado no 
Nunes et al (2013) “… só a palavra 
proferida pelo sujeito pode ser por 
ele ouvida. No entanto, ele preci-
sa dirigir a sua fala a alguém para 
que esta retorne e ele e a ouça. 
Não se ouve se não usar esse re-
curso”.

Ainda segundo estes autores 
os grupos operativos (uma combi-
nação dos Grupos de Ajuda Mutua 
e dos Grupos Psicoeducativos da 
ADEB) trabalham na dialética do 
ensinar-aprender, o trabalho em 
grupo proporciona uma interac-
ção entre as pessoas, que pro-
porciona que elas tanto aprendam 
como ensinem, mesmo que seja 
apenas pelo fato da sua experiên-

cia de vida. Permitir que a palavra 
circule possibilita às pessoas uma 
participação ativa e reflexiva pelo 
que é falado, bem como uma res-
ponsabilização por aquilo que é 
dito.

Podemos ainda salientar que 
segundo Andrade (2005) citado 
por Nunes et al (2013) “as dinâmi-
cas de grupo podem proporcionar 
momentos de crescimento pes-
soal e colectivo, reconhecimento 
de si mesmo e dos demais, reci-
procidade, respeito às diferenças, 
tomada de consciência e enfrenta-
mento de problemas em comum”.

A consciencialização da neces-
sidade do cuidar de si sem con-
fundir com egoísmo ou falta de 
humildade é um dos factores que 
mais contribui para a promoção 
da nossa auto-estima que, como 
já foi dito, é uma construção e que 
depois de experiência de doença 
mental é uma reconstrução. Nes-
te artigo foi dado importância à 
intervenção em grupo, pelo resul-
tado positivo do trabalho realizado 
nos Grupos Terapêuticos e nos 
Grupos de Ajuda-Mútua da ADEB.

Bibliografia:
Frada. (2015). Descrição de um Percurso na 
Construção da Autoestima de uma Criança 
(Mestrado em Educação Pré-Escolar);
Marcos (2008). A Auto-Estima: A Nossa For-
ça Secreta.Lisboa: A Esfera dos Livros;
Nunes,M., Montibeller,C., Oliveira,K., 
Arrabaca,R. & Theiss,S. (2013, Abril/Junho). 
Autoestima e saúde mental: Relato de expe-
riência de um projecto de extensão. Psicolo-
gia Argumento, 31(73), 283-89.
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Após seis anos sóbria, a artis-
ta disco-platina e defensora da 
saúde mental Demi Lovato sofreu 
uma recaída e foi hospitalizada 
na sequência de uma overdose. 
Quando Lovato foi homenageada 
com o prémio “Spirit of Sobriety” 
[Espirito de sobriedade], admitiu 
que “cada dia é uma batalha”. 
Agora ela está de volta e gerindo 
a perturbação bipolar: “Eu certi-
fico-me de tomar os meus me-
dicamentos. Vou a reuniões dos 
AA. Faço o que posso fisicamen-
te...” Em março de 2020, lançou 
seu novo single e videoclipe para 
“I Love Me”, que já atingiu o nú-
mero 1 na Tabela “Digital Song”. 
A jovem de 27 anos também assi-

Demi Lovato: 
Mais forte do que nunca

Rachel Rabkin Peachman

nou recentemente com um novo 
empresário e sente-se “eterna-
mente grata” aos seus fãs, que 
lhe deram “uma razão de viver”. 
Continuando a inspirar-nos, Lo-
vato é a rainha em transformar 
lutas em sucesso.

O que a fez perceber que preci-
sava de ajuda?
oi preciso entrar em colapso 
mental para perceber que preci-
sava de tratamento. Eu já tinha 
tentado uma série de vezes ob-
ter ajuda, mas só comigo e para 
mim, não através de medicação, 
não fiz qualquer outra coisa para 
mudar o meu comportamento. 
Essas tentativas nunca funciona-

ram porque eu nunca consegui 
conciliar as coisas que precisava 
de fazer para viver uma vida feliz 
e saudável.
O fundo do poço parece diferente 
para todos. Não significa neces-
sariamente ter que chegar a uma 
ala psiquiátrica ou acabar inter-
nada, para encontrarmos a ajuda 
de que precisamos.
Para mim o fundo do poço foram 
várias coisas juntas - numa in-
tervenção na presença dos meus 
amigos e familiares, a minha ges-
tora e os meus advogados, dize-
rem “se não ficares orientada, 
deixamos de te apoiar”, os meus 
pais estavam lá e disseram “se 
não ficares orientada, não pode-
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16 mos permitir que estejas próxima 
da tua irmã mais nova. Nós vamos 
voltar para o Texas”. Este foi o 
momento em que eu percebi que 
afinal isto era sério. E comecei a 
interiorizar que não fui concebida 
para ser feliz. E, na verdade, eu 
pensei que era uma parte da mi-
nha “arte” [usando aspas no ar]. 
Isso é o que me fez ser profunda e 
artística, assim como Kurt Cobain 
e outros músicos e artistas com a 
doença. Eu percebi que a minha 
doença não me devia impedir de 
ser feliz. E não me devia definir, 
nem como sou enquanto pessoa, 
nem como artista.

Falou sobre a automutilação e a 
automedicação, sobre o consu-
mo de drogas e álcool, distúrbios 
alimentares e sobre a doença 
bipolar. Esses fatores fizeram 
sentir-se mais vulnerável?
Absolutamente, em primeiro lu-
gar, eu vejo todas essas questões 
como mecanismos para enfren-
tar o meu estado maníaco-de-
pressivo, mas ainda assim, hoje, 
quando falamos de bipolar, existe 
um estigma em torno dele que as 
pessoas não entendem. Por algu-
ma razão, é muito mais fácil para 
as pessoas falar sobre outro tipo 
de doença mental ou problemas 
de dependência. É mais fácil para 
as pessoas assumirem, “eu sou 
alcoólico; mesmo que isso seja 
difícil...para mim falar sobre a 
doença bipolar é, mesmo agora, 
um pouco desconfortável porque 
me faz vulnerável, estar aqui sen-
tada e explicar que há algo de er-
rado nos elementos químicos do 
meu cérebro, e que isso não quer 
dizer que eu seja louca”.
Eu sou um ser humano normal, 
com problemas como todos os 
outros, a minha “diabetes” (do-
ença crónica) é a doença mental, 
quando eu faço terapia, quando 
eu tomo os meus medicamentos, 
para mim, esse é o meu plano de 
tratamento, que é a minha “insu-
lina”.
Depois de sair do tratamento, 
como é que mantém o seu ritmo?
A maneira que encontrei para 

manter o meu ritmo foi, sempre 
com a noção de que poderia per-
der a relação com a minha famí-
lia a qualquer momento. Também 
estava a perder a capacidade de 
ser capaz de estar em palco, por-
que eu sabia que não podia man-
char a minha imagem, a minha 
carreira e a minha reputação. 
Criei um hábito que era o de ter 
relacionamentos com aqueles 
que me ajudam a progredir, ter 
uma equipa honesta comigo, que 
me dizem o que eu preciso ouvir, 
mesmo quando eu não quero ou-
vir. Em noites de espetáculo, para 
lhes mostrar que estou a superar 
e a envolver-me totalmente, en-
trego o meu telemóvel, os meus 
cartões de crédito e as chaves do 
carro. Eu tinha um companheiro 
sóbrio – isto é, alguém que está 
comigo 24/7 – durante um ano. 
Estas foram as medidas que eu 
precisei de adotar para me man-
ter viva. E não estamos a falar de 
sobrevivência, estamos a falar de 
ir rejuvenescendo.
Aquilo que as pessoas vêem, do 
lado de fora, era uma jovem es-
trela pop de Hollywood ou da Dis-
ney. E eu era realmente muito boa 
a fingir. Na nossa sociedade se se 
deixar transparecer qualquer tipo 
de emoção somos considerados 
fracos. No entanto, eu acho que 
podemos mostrar, de verdade, 
a nossa força quando pedimos 
ajuda. Isto demonstra que temos 
confiança em nós e que dizemos 
“Está tudo bem, eu sei que pre-
ciso de ajuda. Qualquer um pode 
ser realmente bom em fingir a 
sua dor, mas isto deve ser algo 
que deve ser contrariado”.

O que quer dizer com isso?
Contrariar isto é fazer coisas por 
nós mesmos, mesmo quando não 
queremos fazê-las - ter de ir tra-
balhar quando preferia ficar a ver 
programas na televisão, ou ter de 
ir a um encontro dos Alcoólicos 
Anónimos mesmo quando eu não 
quero, porque estou cansada ou é 
o meu dia de folga. Quando eu não 
adoto medidas que contrariem 
essa inércia, no dia seguinte ou 

ao final desse mesmo dia, sinto 
que isso se reflete até na minha 
medicação. Tenho que perceber 
que todas as pequenas coisas na 
minha vida têm que se conjugar 
formando o plano de tratamento 
mais adequado para mim.

O plano de tratamento adequado 
pode ser duramente conquista-
do. Como é que encarou o plano 
de tratamento?
Eu acho que encontrar o plano 
de tratamento adequado é uma 
viagem difícil e uma montanha 
russa carregada de emoções. Em 
média demora cerca de 10 anos 
para alguém com doença bipolar 
ser diagnosticada com precisão. 
Consigo determinar isto porque 
durante anos, eu sabia que algu-
ma coisa em mim estava errada, 
e nunca me foi dito o que era, até 
o dia em que eu aderi a um plano 
terapêutico.
Mas o plano de tratamento ade-
quado é uma combinação de coi-
sas. É ver o que funciona e isso 
leva o seu tempo, mas não se 
pode desistir. No meu caso, o meu 
corpo teve de se adaptar a certos 
medicamentos e eu não sabia se 
eles iriam, de facto, resultar. Era 
uma questão de ir tentando e de 
não desistir imediatamente, para 
deixar o meu corpo se ajustar. 
Aceitação e consistência é a mi-
nha recuperação.

É tão simples, mas também é tão 
complicado.
É complicado tornar as coisas 
simples e simples é fazer as coi-
sas complicadas.

A ideia de se viver tudo isso 
quando se tem 21 anos, é a ideia 
de saber o que será quando tiver 
40, 50 ou 70 anos - é impressio-
nante.
Independentemente de se ter 21 
ou 65 ou 18 anos é uma bênção 
saber que posso pedir ajuda e que 
há esperança no tratamento. Às 
vezes isto leva a que pessoas de 
50 ou 60 anos tenham um rasgo 
de consciência e de capacidade 
de mudança – para ter a experi-
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17ência espiritual e a capacidade 
de sair do fundo do poço. Eu vivi 
muita coisa demasiado cedo e de 
forma muito repentina, uma vez 
que estava já em tratamento aos 
18 anos em vez de ser aos 45. A 
doença mental não escolhe as 
pessoas com base na idade, no 
sexo, na raça, na naturalidade ou 
na etnia.

Estou impressionado com o quão 
diferente, neste momento, é o 
público que participa nas con-
versas em torno da saúde men-
tal. Impressiona-me a idade das 
duas primeiras filas, a exube-
rância e o ânimo. Isso é o que 
você, Demi, está a trazer para 
a comunidade de saúde mental. 
Porque nós não estamos apenas 
a falar de sobrevivência.
Nós não estamos a falar de so-
brevivência. Estamos a falar de ir 
rejuvenescendo.

Estou a sentir-me muito motiva-
do pela forma como está a assu-
mir isso.
Eu estou entusiasmada por todos 
os que aqui estão hoje. Porque 
realmente acredito que a nossa 
futura geração vai ser constituí-
da por pessoas que não têm esse 
estigma negativo associado à do-
ença mental. Há um tempo atrás, 
as pessoas que foram vítimas de 
bullying escondiam-se, mas de-
pois de se começar a exteriorizar 
o problema este veio dar asas a 
diversas conversas. As pessoas 
começaram, de facto, a ouvir e fa-
lar sobre o bullying e eu acho que 
foi muito porque a nossa geração 
tem alguma influência sobre os 
outros.
Outra razão pela qual eu sou ca-
paz de estar hoje aqui sentada, a 
falar sobre saúde mental, é por-
que eu não me levo muito a sério. 

Eu percebo que quando eu falo 
sobre a doença não a levo tão a 
sério, tal como ela é. É uma do-
ença muito grave. E mortal. Mas 
eu sinto que sou capaz de ser 
autêntica, honesta, e até brincar 
um pouco, colocando o estigma à 
distância.

E o que nós estamos a criar - 
saúde mental.
Toda a gente nesta sala está a 
ajudar a criar, não importa a ida-
de, quem é, ou de que raça ou 
espécies é. Não importa o tempo 
que nós estamos a falar sobre 
isto. O melhor de tudo isto é que 
as pessoas estão cada vez mais 
conscientes de como a saúde 
mental deve ser levada a sério, 
mas que também ela é comum, 
e que ao fim de contas pode ficar 
tudo bem.

Descrição da imagem: Fotografia da Demi Lovato em palco durante um espetáculo
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Neste artigo, pretende-se de-
monstrar a forma como as ativi-
dades culturais, recreativas, des-
portivas e de lazer funcionam na 
reabilitação do indivíduo enquanto 
meio de intervenção social e agen-
te de desenvolvimento.

Para perceber a categorização 
das atividades culturais e recre-
ativas e conhecer as suas vanta-
gens no desenvolvimento pessoal 
e social do indivíduo, é necessário 
contextualizar o conceito de lazer, 
recreação e como estes se conec-
tam.

Lazer corresponde a “um con-
junto de ocupações às quais o in-
divíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja 
divertir-se ou ainda para desen-
volver a sua informação ou forma-
ção desinteressada, sua participa-
ção social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora após livrar-
-se ou desembarcar-se das obri-
gações profissionais, familiares 
ou sociais” (Dumazedier, 1973). 
Desta forma, o lazer faz parte do 
tempo livre que a pessoa aproveita 
de uma forma prazerosa ou alegre 
e que apresentem resultados po-
sitivos na sua realização pessoal.

Segundo Dumazedier (1973), o 
lazer tem como princípios promo-
ver o descanso, o divertimento e o 
desenvolvimento dos indivíduos. 

O lazer funciona como repara-
dor dos desgastes físicos, mentais 
e emocionais, assumindo desta 
forma, um papel fulcral na vida 
quotidiana. 

Assim, por pertencer a mo-
mentos livres, são características 
do lazer a permissão, a liberdade 
e a espontaneidade. As suas fun-
ções traduzem a busca de equilí-

A Importância das atividades culturais, 
recreativas, desportivas e de lazer 

na reabilitação das pessoas 
com doença Unipolar e Bipolar

Vera Pinto
Terapeuta Socioeducativa - Delegação Região Centro, ADEB

brio mental (psicológico) a inte-
gração e a socialização (social) e a 
manutenção de um bom estado de 
saúde (terapêutico) (Awad, 2004).

Os autores Dumazedier (1980), 
Camargo (1986) e Schwartz (2003) 
defendem que as experiências de 
lazer devem ser divididas em sete 
categorias de interesses cultu-
rais: VIRTUAIS, SOCIAIS, ARTÍS-
TICOS, INTELECTUAIS, MANUAIS, 
FÍSICOS e TURÍSTICOS.

No que diz respeito à recrea-
ção, esta “envolve atividades lú-
dicas, como dinâmicas, jogos e di-
vertimentos, sendo uma atividade 
física ou mental que os indivíduos 
fazem para satisfazer as neces-
sidades psíquicas, físicas ou so-
ciais.” (Barbanti, 2003).

Para Rodrigo e Martins (2002) a 
recreação “...é o desenvolvimen-
to espontâneo e agradável do ser 
humano em momentos não com-
prometidos, objetivando as neces-
sidades psicológicas, espirituais 
e fundamentais do descanso e do 
entretenimento.”

Entende-se assim que a re-
creação corresponde ao aprovei-
tamento dos momentos livres de 
forma lúdica que proporcionam 
estados psicológicos positivos e 
necessários para o desenvolvi-
mento do ser humano.

Relativamente ao comporta-
mento e à forma de participação 
do participante, esta pode ser en-
carada de três maneiras: passiva 
- onde o indivíduo participa como 
espetador; ativa - em que o parti-
cipante participa de forma direta; 
ou mista - quando o participante 
além de observar, tem uma parti-
cipação ativa. 

De acordo com Cavallari e Za-

charias (2001), a recreação “é o 
fato, ou o momento, ou a circuns-
tância que o indivíduo escolhe es-
pontaneamente, por meio do qual 
satisfaz seus anseios voltados 
para o lazer.” 

Com a complementaridade do 
lazer e da recreação constata-se 
que ambos desempenham um pa-
pel crucial na promoção de bem-
-estar psicológico, sendo que é de 
extrema importância os determi-
nantes socioculturais na promo-
ção do bem-estar e na qualidade 
de vidas das pessoas.

As atividades Culturais e Re-
creativas - Metodologia e Objeti-
vos Gerais

Estas atividades regem-se por 
uma metodologia intitulada como 
Educação Não Formal ou Infor-
mal - que tal como o nome indica 
assumem um carácter descontra-
ído, no entanto, possuem Conteú-
dos, Disciplina e Aprendizagem. 

Neste contexto, as atividades 
culturais e recreativas têm como 
objetivos gerais: promover a in-
clusão social, devido à interação, 
integração e à reinserção social 
características destas atividades; 
a Socialização enquanto meio fa-
cilitador da comunicação e das 
relações interpessoais; a Parti-

Descrição da ilustração: Várias cores 
pintadas sobre a cabeça de uma pessoa
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ponsabilidade e solidariedade; e 
a Qualidade de vida e bem-estar.

Presentemente, as atividades 
de lazer e recreação demonstram 
ter grande importância na manu-
tenção da saúde física e psicológi-
ca, sendo que vários estudos indi-
cam que a realização de atividades 
recreativas são a melhor forma de 
recarregar as baterias, aumen-
tando a energia de uma forma efi-
caz.

Contudo, como é que as ativi-
dades funcionam na promoção da 
saúde mental?

Estas dispõem de uma vertente 
terapêutica e desempenham um 
papel fundamental na formação 
do seu humano, no sentido que 
estimulam o desenvolvimento in-
tegral ao nível motor, social e psí-
quico; permitem a higiene mental 
e reinvenção do quotidiano, uma 
vez que, quebra a rotina e a mono-
tonia; contribui para a construção 
da cidadania, enquanto agente de 
inclusão social; combate ao stress 
físico, psicológico e a ansiedade; 
amplia habilidades valorizando a 
aprendizagem através da partilha 
e experiência adquiridas nas ati-
vidades; valoriza a singularidade 
e o desenvolvimento do potencial 
criativo; previne o risco de deterio-
ração funcional, baixas médicas e 
de internamento prolongado; pro-
move hábitos de vida saudáveis e o 
uso construtivo do tempo de lazer; 
desenvolve habilidades de auto-
cuidado; reforça a autoestima, au-
toconceito e autoavaliação; esti-
mula a autonomia e a criatividade; 
proporciona reeducação e reduz 
comportamentos de risco.

No entanto, na área da saúde 
mental, principalmente nas pa-
tologias de depressão e bipolar 
existe uma necessidade de inter-
venção em domínios mais especí-
ficos. Associada a estas patologias 
urge a necessidade de trabalhar e 
estimular o funcionamento cog-
nitivo como a atenção e concen-
tração, memória, velocidade de 
processamento e as funções exe-
cutivas (i.e.: criatividade; tomada 
de decisões, espírito critico); o 
funcionamento social,  na incapa-

cidade de cumprir papéis sociais e 
manutenção de relações sociais;  
o funcionamento quotidiano rela-
tivamente à capacidade funcional 
no desempenho das Atividades de 
Vida Diária (AVDs) – quer as Ativi-
dades Básicas de Vida Diária que 
estão relacionadas com o auto-
-cuidado (i.e.: alimentação, vestir, 
higiene pessoal) ou as Atividades 
Instrumentais de Vida Diária que 
dizem respeito às funções cogni-
tivas de ordem superior, neces-
sárias para um funcionamento 
independente em casa e na comu-
nidade (i.e.: gestão de finanças ou 
questões de saúde) e por fim no 
combate ao sedentarismo.

A Associação de Apoio aos Do-
entes Depressivos e Bipolares 
(ADEB) dinamiza o Fórum Sócio 
Ocupacional (FSO) “Rumo Bipolar” 
que contém uma programação de 
diversas atividades culturais, re-
creativas e desportivas, tais como:
•	 Atividades Físicas e Desporti-

vas
•	 Sessões Temáticas/Oficinas 

[Clube das Letras; A nossa 
Arte (pintura, costura criativa, 
colagens, reaproveitamento de 
materiais - expressão plástica) 
Sessão de Cinema; Workshops 
de dança, mindfulness, expres-
são dramática, costura criati-
va]

•	 Atividades Culturais e Recrea-
tivas (Visitas a museus; teatro, 
exposições) 

•	 Sessões Grupo de Cantares
•	 Grupos de Teatro
•	 Exposição de desenho, pintura 

e fotografia
•	 Gravação de CD de música

Atualmente, encontramo-nos 
numa fase em que o contacto so-
cial sofre uma série de restrições, 
devido à pandemia COVID-19. 
Considerando a necessidade de 
resposta a esta lacuna, a ADEB 
desenvolveu a sua valência Sócio 
Ocupacional em formato online. 
Assim, dinamizaram-se várias ati-
vidades virtuais, nomeadamente:
•	 Atividades online (Atividades 

Culturais Online; Atividade Fí-
sica na quarentena; Exposição 
de Pintura, Desenho e Fotogra-
fia Sede e Delegações; Criativi-
dade nas áreas da escrita, fo-
tografia, música e vídeo; Espa-
ço D’ Arte Online - “Círculo de 
Conversas”; “Do It Yourself”; 
Sessão de Relaxamento; Clu-
be das Letras; Pintura e Artes 
Plásticas; “Ative-se!”; Expres-
são Corporal)
Para finalizar, os ganhos a ní-

vel psicológico, social e físico que 
advém do lazer e da recreação são 
inegáveis. Portanto, por si e pela 
sua saúde mental aproveite os 
momentos de lazer e participe nas 
atividades de recreação.

Referências bibliográficas:
Awad, H.; (2004). Brinque, jogue, cante e en-
cante com a recreação: conteúdos de aplica-
ção pedagógica teórico/prático. São Paulo, 
Brasil: Fontora.
Dias, C.; Rosa, A; Pinto, A. (2014). Atividades 
de ocupação terapêutica - intervenções de 
enfermagem estruturadas em reabilitação 
psicossocial. Revista Portuguesa de Enfer-
magem de Saúde Mental (11), 15-23.

Descrição da imagem: Duas mulheres a fazer exercício físico juntas
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TESTEMUNHO

Não tenho dúvida alguma, que os grupos de ajuda mútua, anteriormente designados de grupos de autoaju-
da, foram a melhor terapia que eu encontrei, melhor ainda que a farmacologia, no meu caso pessoal. 

A maior valência da ADEB são os grupos de ajuda mútua. Não tenho conhecimento que estas valências 
existam em qualquer outro sitio, em Portugal. 

Quando entrei para a associação, em 2003, estes grupos funcionavam todos os Sábados. Eram 4 grupos de 
ajuda mútua com cerca de 5 elementos cada, tendo bastante assiduidade. Não sei porque razão os grupos de 
ajuda mútua foram perdendo participantes. No meu caso posso dizer que a mudança das instalações da sede 
dos Olivais para a Quinta da Cabrinha, foi um golpe na minha comodidade. 

A ADEB é uma associação, é dos sócios, e como sócio quero aqui partilhar a minha convicção que o cami-
nho são os grupos de ajuda mútua. A ADEB deve apostar nesta valência. 

Uma coisa positiva que a pandemia covid-19 trouxe foi a familiarização com as aplicações de videoconfe-
rência como o ZOOM ou Teams. Agora ganhamos uma arma que nos pode aproximar mais. É possível agora, 
pela 1ª vez, por exemplo, ter um grupo de ajuda mútua em que participem sócios de diversos pontos do país. 
Pessoalmente, prefiro as reuniões presenciais, mas as reuniões online podem se revelar muito úteis. Por 
exemplo, poderia haver interessados num grupo pós-laboral, das 18-20h. Pode ser impraticável reunirmo-
-nos presencialmente na ADEB a essa hora devido ao trafego da hora de ponta. Poderá ser possível nos reu-
nirmos online no conforto da nossa casa. 

 Nós, os doentes bipolares com experiência de anos nos assuntos sobre a doença, sabemos exatamente 
o que fazer para levar uma vida melhor: seguir a medicação do médico à risca, uma boa higiene do sono, ali-
mentação saudável, fomentar um circulo social, praticar desporto, ter pensamento positivo, etc. 

Estamos fartos de saber todas estas lengalengas, mais todos os chavões sobre a vida que se ouve em 
todo o lado, na TV, nas consultas clinicas, em sessões de coaching, em revistas, na internet, das pessoas que 
conhecemos. Temos colegas que seguem toda a medicação ao milímetro e todas as recomendações, e que 
numa idade supostamente mais estável, depois dos 40 anos, ainda assim têm crises bipolares e de ansiedade. 

A frase mais emblemática que eu ouvi sobre a ADEB é do nosso presidente Delfim Oliveira: 

“A ADEB é um reduto afetivo”. 

O Sr. Presidente repetiu estas frase vezes sem conta e pode-se a repetir ad eternum. 

A ADEB é dos sócios. Serve os sócios e os sócios fazem-na, são os seus soberanos. A ADEB é, assim, uma 
associação de ajuda mútua. O Objetivo de todos nós é sofrermos menos, melhorar o nosso bem-estar, e neste 
processo ajudar a dos nossos “semelhantes”. Associamo-nos para nos ajudarmos uns aos outros. 

Às vezes até nem seguimos as recomendações à risca, deitamo-nos às 3 da manhã, muitas vezes pode-
mos não ter a força de vontade para seguir uma disciplina que promova uma melhor saúde mental, às vezes 
esquecemo-nos da medicação, a maior parte das vezes não conseguimos nos lembrar de um pensamento 
positivo. E isto são tudo coisas que até o nosso melhor amigo pode já não estar para ouvir outra vez. Nada é 
mais reconfortante do que ser escutado por pessoas que genuinamente nos querem ouvir e compreendem 
exatamente aquilo que sentimos. 

Gostava de salientar os 2 erros capitais que devemos 
evitar nos nossos convívios: 

1 - Não monopolizar. Usar o bom senso. Dar mais 
atenção a novas caras e às pessoas que estão a passar 
por maiores dificuldades. 

2 - Não discutir medicamentos. Isso deixa-se para os 
psiquiatras. Acho que não faz mal referir que se está a to-
mar determinado medicamento e até comparar os seus 
efeitos com alguém. Questões mais técnicas, temos que 
nos abster de as comentar. Não é raro ouvir um colega 
perguntar a um técnico de psicologia algo técnico sobre 
farmacologia. São areias movediças. 

Joaquim Leal
Sócio da ADEB n.º 1842
Joaquim Leal
Sócio da ADEB n.º 1842
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TESTEMUNHO: 
Atitude Motivacional de um Bipolar

A atitude motivacional na doença bipolar será na minha opinião, o que nos pode abrir a porta para uma vida 
saudável, equilibrada e acima de tudo, feliz.

A questão é que a chave desta porta, está na nossa mão! Ora, considerando que a nossa instabilidade 
emocional é mais pronunciada que a dos demais, torna-se muito desafiante fazermos o que sabemos que 
efetivamente nos faz bem. Será preguiça? Será que a nossa própria mente nos atraiçoa? Qual é a solução?

Defendo, que somos pessoas com uma noção de equilíbrio bastante mais apurada que os outros, pois esta-
mos habituados a viver entre “altos & baixos”. Sim, todos passam por fases boas e fases más nas suas vidas, 
mas as nossas são muito mais graves e recorrentes ao longo do tempo. Sem entrar em detalhes técnicos e de 
uma forma generalista, as depressões são fáceis de identificar por nós, repletas de dúvidas e recolhimento; e 
as manias, agradáveis e com consequências ainda mais desastrosas. Qual é a solução?

Fazer a medicação, que tem que ser afinada de uma forma muito próxima, pois tomar antidepressivos 
quando se está a ir para cima, ou antipsicóticos quando se está em baixo, é um problema muito grave!!

 Acertar no estabilizador de humor também não é fácil, pois alguns como o lítio, trazem problemas laterais 
para a saúde gravíssimos;

Fazer desporto porque nos ajuda declaradamente, mesmo assim nalguns casos tem que ser com conta, 
peso e medida porque provocam uma subida não desejada do estado de ânimo;

Dormir bem, esse é ponto assente para todos e claro que não é fácil, mas com o medicamento certo, será 
sempre possível;

Álcool e qualquer tipo de drogas, nem as ditas “leves”, no nosso caso, são um absoluto e rigoroso, perigo 
máximo, com consequências imprevisíveis, mas com a garantia do agravamento da nossa patologia;

Cafeína e/ou nicotina, tendem também a alterar os nossos estados de alma. De recordar, o risco agravado 
que temos com qualquer tipo de adição;

Alimentação cuidada, está estudado e provado que nos ajuda, a estar melhor;
Acompanhamento psicológico é crítico, e neste ponto a DRN da ADEB, destaca-se pelo seu acompanha-

mento especializado, dedicação das suas Psicólogas, Assistentes Sociais e aliança terapêutica que consegue 
com a psiquiatria;

 Os grupos de ajuda mútua (GAM), são sem qualquer margem de dúvida, o melhor e mais puro “porto de 
abrigo” que conseguimos ter. Não se iludam pf.! A nossa cama, a nossa Mãe ou qualquer outro local ou pes-
soa, são falsos “portos de abrigo”. Se estamos com uma tempestade mental, o que será mais importante? A 
proteção do mau tempo ou encontrar rapidamente os raios de sol? 

Não se encolham! Os GAM, são a possibilidade de partilharmos experiências, de nos ajudarmos mutua-
mente com conselhos que evidenciam as nossas vivências (sempre com a moderação de uma Psicóloga), de 
nos rirmos com os nossos “disparates”, de ajudarmos a levantar a moral de quem possa estar mais em baixo, 

Descrição da imagem: Uma pessoa ajuda outra a subir até ao topo
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22 de nutrir admiração por pessoas que conseguem aceitar, respeitar, viver e ser felizes com a doença ou seja 
verdadeiros exemplos inspiradores, fazer amizades e acima de tudo, com toda a facilidade, estabelecer para-
lelos, denominadores comuns no conjunto das partilhas;

Meditação pode-nos ajudar, a ter um melhor conhecimento da nossa mente, saber que os pensamentos 
não passam disso e estamos sempre à distância de um outro, para pensar, noutra coisa qualquer!

Ganhar perspetiva e distancia sobre nós próprios, é fundamental. Deixar passar os pensamentos, sem os 
agarrar, tal como as nuvens em que o céu é a nossa consciência. Ter foco no momento presente que é o único 
que é eterno.

Evitar notícias e tudo que nos possa mandar para “baixo”, agora com a pandemia, este ponto é crítico;
Estimular as nossas relações sociais, apreciar as nossas verdadeiras amizades e família digna desse 

nome. Evitar julgamentos, fugir do nosso ego e procurar sempre o nosso EU;
Não tomar decisões em estados alterados, recolher opiniões dos que nos são próximos, mas saber que não 

passam disso. Normalmente, o bom senso é suficiente e de recordar que a chave está sempre na nossa mão, 
NÃO temos de fazer o que os outros nos dizem para fazer! Todos os seres humanos erram e nós também, 
claro. MAS, é melhor falhar pela nossa cabeça do que pela dos outros;

Precisamos de ter alguém que nos avise que estamos a ir para “cima”, psicóloga/familiar/amigo. Atenção 
que na minha perspetiva, não é alguém que nos tente demover ou convencer a fazer algo diferente pois isso é 
deveras difícil nesses momentos, mas alguém que nos diga de frente que estamos a entrar em “altas” e que 
nos coloque uma placa de STOP em frente à cara. Muito cuidado, que o grupo de pessoas elegíveis para esta 
tarefa é demasiadamente reduzido, trata-se uma “imensa” minoria, se quiserem, porque a maioria imensa, 
normalmente vai tirar partido dos nossos erros e forma de pensar eventualmente alterada/descuidada e es-
ses ditos “amigos”, conseguem fazer negócios ou levar-nos para ambientes que nos são altamente prejudi-
ciais. Eles não nos obrigam a nada, é verdade. Mas tendo conhecimento da nossa questão de saúde, lucrar 
com isso é efetivamente deplorável;

Por outro lado, se estivermos com pensamentos suicidas, devemos falar com alguém, sair de casa e na 
verdade, lembrem-se que é da doença! É algo completamente contranatura, medicação desajustada, fatores 
externos negativos, seja o que for.…não somos nós!! Distância pf. Um passo atrás, falem com o V. espelho e 
tentem perceber, por mais difícil que seja, tudo tem solução exceto a morte, correto? Logo esse não será o 
caminho, de certeza;

Por último, mas não menos importante, temos que ser organizados, viver no caos não é para nós e será 
sinónimo de altas ou baixas...

Todos estes pontos podem ser exemplos (incompletos) e adaptáveis a cada um para se viver bem com a 
doença bipolar, tipo 1 ou 2, o que interessa isso?! Serão suficientes? Claro que não.

Então, qual é a solução?
Infelizmente, a atitude motivacional parte mesmo de nós próprios. Não é algo que se possa comprar ou 

pedir emprestado a alguém... e como sabemos à partida que a nossa mente por vezes pode não ser uma boa 
nossa aliada, na minha humilde opinião, para a conseguirmos estimular, é necessário conjugar dois aspetos 
na nossa vida: disciplina & estratégia.

Disciplina: provoca a rotina e normalmente, leva a bons resultados;
Estratégia: ter um plano (com data senão não é um plano!) e segui-lo à risca. 
Mas isto é mesmo complicado...senão reparem: temos que ser flexíveis na nossa inflexibilidade...temos 

que estar confortáveis com a mudança, algo que para nós creio ser mais difícil do que para os outros (falo por 
mim). A impermanência é a única constante da vida, quer se goste ou não como tal, o plano é o que traçamos 
com o radar que vemos e que nos é possível desenhar, num determinado momento, mas as circunstâncias, 
mais tarde, podem-nos fazer tomar outra direção. Por isso, insisto, colocar uma data é fundamental para que 
na altura certa se possa fazer a necessária reavaliação com ponderação e inteligência e decidir o próximo 
passo, sempre cientes que não passa de um plano...:) e que só há uma forma de parar de planear que será 
passar a prática! Neste ponto, reside a nossa auto motivação que não tem preço, pequenos passos, do nosso 
próprio projeto.

Não vale a pena ter pena de nós próprios ou desculpar-nos com a doença bipolar. Afinal, entre tipo 1 e 2, 
afeta aproximadamente 3% da população mundial!

Não se achem especiais por isso. Somos todos especiais como indivíduos únicos, possuidores de uma e 
única perspetiva sobre a vida e factos. Sempre de dentro para fora...

Se ajudar, relativizem, olhem à V. volta, experimentem por momentos os sapatos dos outros. Ups.

                                                                        Sócio da ADEB n.º 4558 
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POESIA

A viagem…
Que entre a minha cabeça nos meus pés,
Ladeada de toda esta vida,
Cada viagem faz-se de uma só vez,
Como cada nova imagem se faça de renascida…

Nuvem antes do céu…
Desprovido, despovoado,
Debaixo da terra acidentado,
O Deus do horizonte,
É o caminho de uma outra terra a poente…

A estrada…
Por certos lugares,
Ermos princípios,
Não existem vagares,
Longes, absolutos, os ritmos…

Fascínio e contemplação…
Ao olhar em redor o mundo,
Numa tremenda imensidão,
Sorvo um gosto profundo,
Ao acordar do sol em iluminação…

Autoria 
João Paulo M Pereira – Antóni(m)o
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CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

28 de Novembro de 2020

Convocam-se todos os associados da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos
e Bipolares- ADEB, ao abrigo da alínea c) do nº 1) do artigo 28º dos Estatutos da 
ADEB, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 28 de novembro de 
2020, pelas 14:30 horas, via online, subordinada à seguinte ordem de trabalhos: 

I - 14:30 às 16:30H
Análise e Aprovação do programa de Ação e Orçamento para o ano 2021.

II - 16:30 às 17:30H
Colóquio subordinado ao tema: “Fatores Sociais e Culturais Da Depressão e Politicas de 
Saúde” - Prof. Doutor António Sampaio, Médico Psiquiatra, Membro do Conselho Científico e 
Pedagógico da ADEB e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADEB.

III - 17:30H e 18:00H
Debate   

PARTICIPE! 
Inscreva-se através do link

Inscrição: https://forms.gle/nu2RptCn8qpVVjYcA

Presidente da Assembleia Geral da A.D.E.B.
Professor Dr. António Sampaio

O respeito das regras do Novo Acordo 
Ortográfico nesta obra foi decidido 

por cada um dos seus autores.


