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BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 1 à 60

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória: Sessão Solene e Colóquio sobre Saúde Mental, dia 5 de Junho de 2015

Evento: Espetáculo Solidário, dia 6 de Junho de 2015 

(Ver programação no suplemento à Revista Bipolar nº51)

25º Aniversário

25
anos

aDEB
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

5 e 6 de junho de 2015

Convocatória: Sessão Solene e Colóquio sobre Saúde Mental, dia 5 de Junho de 2015

Evento: Espetáculo Solidário, dia 6 de Junho de 2015 

(Ver programação no suplemento à Revista Bipolar nº51)

25º Aniversário

25anosaDEB
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

5 e 6 de junho de 2015

Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 28 de 
Novembro de 2015, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa

10:00 Horas: Análise e Aprovação do Programa de Ação para o ano de 2016

11:30 Horas: Colóquio subordinado aos temas: 
             - 10 Perguntas, 10 Respostas sobre a Depressão. Dr. José Manuel Jara, Médico Psiquiatra
              - A Psicoterapia Cognitivo - Comportamental, (...) Dr.ª Sónia Cherpe, Psicóloga Clínica

12:30 Horas: Debate

13:00 Horas: Apresentação do livro de ensaios sobre “Psiquiatria Refletida” da autoria do Dr. José 
Manuel Jara, Psiquiatra.

A Psicoterapia Cognitivo - 
Comportamental e os seus benefícios para 

as pessoas com vivência de episódios 
depressivos e/ou (hipo) maníacos

10 Perguntas, 
10 resPostas 

sobre a DePressão

Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 28 de 
Novembro de 2015, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa

10:00 Horas: Análise e Aprovação do Programa de Ação para o ano de 2016

11:30 Horas: Colóquio subordinado aos temas: 
             - 10 Perguntas, 10 Respostas sobre a Depressão. Dr. José Manuel Jara, Médico Psiquiatra
              - A Psicoterapia Cognitivo - Comportamental, (...) Dr.ª Sónia Cherpe, Psicóloga Clínica

12:30 Horas: Debate

13:00 Horas: Apresentação do livro de ensaios sobre “Psiquiatria Refletida” da autoria do Dr. José 
Manuel Jara, Psiquiatra.

A Psicoterapia Cognitivo - 
Comportamental e os seus benefícios para 

as pessoas com vivência de episódios 
depressivos e/ou (hipo) maníacos

10 Perguntas, 
10 resPostas 

sobre a DePressão

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

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

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

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

Dr.ª Diana Couto, Tesoureira da ADEB

12:30 Horas: Debate

Psicologia 
comunitária

resiliência
teraPia Para controlo 
dos sentimentos e emoções

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

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

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

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

Dr.ª Diana Couto, Tesoureira da ADEB

12:30 Horas: Debate

Psicologia 
comunitária

resiliência
teraPia Para controlo 
dos sentimentos e emoções

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

Complementos 
AlimentAres 
e Depressão

António sampaio, 
médico psiquiatra

“CAsA roubADA, 
trAnCAs à portA“? 

missão: 
prevenção

sónia Cherpe, 
psicóloga Clínica ADeb

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

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

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

Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate

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

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

Complementos 
AlimentAres 
e Depressão

António sampaio, 
médico psiquiatra

“CAsA roubADA, 
trAnCAs à portA“? 

missão: 
prevenção

sónia Cherpe, 
psicóloga Clínica ADeb

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

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

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

Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate

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

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 55
Periodicidade: Bianual - 1º Semestre de 2017 - Preço: 3.00€ c/iva incluindo - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 8 de Abril de 2017, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2016;
Das 11:45 às 12:45 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “A Criatividade, a Pessoa e as Per- 
    turbações do Humor”;
     - Homenagem póstuma, no âmbito do Dia Mundial da Perturbação  
	 	 	 	 Bipolar,	ao	poeta	e	filósofo	Antero	de	Quental
Das 12:45 às 13:30 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A Criatividade, 
a Pessoa e as

PERTURBAÇÕES DO HUMOR

Pintura de:
Beatriz  Manteigas

BIPOLARREVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 55
Periodicidade: Bianual - 1º Semestre de 2017 - Preço: 3.00€ c/iva incluindo - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 8 de Abril de 2017, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2016;
Das 11:45 às 12:45 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “A Criatividade, a Pessoa e as Per- 
    turbações do Humor”;
     - Homenagem póstuma, no âmbito do Dia Mundial da Perturbação  
	 	 	 	 Bipolar,	ao	poeta	e	filósofo	Antero	de	Quental
Das 12:45 às 13:30 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A Criatividade, 
a Pessoa e as

PERTURBAÇÕES DO HUMOR

Pintura de:
Beatriz  Manteigas

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 56
Periodicidade: Bianual - 2º Semestre de 2017 - Preço: 3.00€ c/iva incluido - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

E A GRAVIDEZ

PERTURBAÇÕES 
DO 

HUMOR

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

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

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

A DEPRESSÃO É UMA 
DOENÇA QUE SE 

TRATA

BIPOLARREVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 56
Periodicidade: Bianual - 2º Semestre de 2017 - Preço: 3.00€ c/iva incluido - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

E A GRAVIDEZ

PERTURBAÇÕES 
DO 

HUMOR

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

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

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

A DEPRESSÃO É UMA 
DOENÇA QUE SE 

TRATA

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 46

A.D.E.B.

www.adeb.pt

• Circuitos da
   Criatividade

• Cidadania 
   Ativa na 
   Saúde Mental

Dia 30 de Novembro 2014, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha - Lisboa, 
Av. de Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa
Assembleia Geral Ordinária:

 1 10.00 horas • Análise e Aprovação do Programa de Acção
   e Orçamento para o ano 2014

 2 11.30 horas • Colóquio subordinado ao tema:
   11:30 horas - Circuitos da Criatividade
     Cidadania Ativa na Saúde Mental
(Ver Convocatória no encarte junto com a revista Bipolar)

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 57
Periodicidade: Bianual - 1º Semestre de 2018 - Preço: 2.50€ c/iva incluido - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

O AMOR NO HUMOR 
e o sentido de vida na Doença Bipolar

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 7 de Abril de 2018, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2017;
Das 11:45 às 12:30 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “O Amor, o Humor e o Sentido de  
       Vida na doença Bipolar”- Dra. Diana Couto, Tesoureira da ADEB

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

Fig.1 – Representação gráfica para reflexão sobre o Amor no sentido de Vida (Adaptado a partir da metodologia do Ciclo Dourado, de Simon Sineck1)

BIPOLARREVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 57
Periodicidade: Bianual - 1º Semestre de 2018 - Preço: 2.50€ c/iva incluido - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

O AMOR NO HUMOR 
e o sentido de vida na Doença Bipolar

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 7 de Abril de 2018, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2017;
Das 11:45 às 12:30 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “O Amor, o Humor e o Sentido de  
       Vida na doença Bipolar”- Dra. Diana Couto, Tesoureira da ADEB

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

Fig.1 – Representação gráfica para reflexão sobre o Amor no sentido de Vida (Adaptado a partir da metodologia do Ciclo Dourado, de Simon Sineck1)

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 47

A.D.E.B. www.adeb.pt

• Desafios e Estratégias da Família

Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de Março 2014, 
no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha - Lisboa, Av. de Ceuta, Edifício             
Urbiceuta, 1350-125 Lisboa:

 1 10.00 horas • Análise e Aprovação do Relatório de Direcção e Contas do ano 2013
   
 2 11.30 horas • Colóquio subordinado aos temas:
   11:30 horas - Desafios e Estratégias da Família
   00:00 horas - FAMÍLIAS: Âncoras na Luz e nas Sombras
   00:00 horas - Dia Mundial do Transtorno Bipolar

(Ver Convocatória na contra-capa desta revista)

• FAMÍLIAS:
   Âncoras na Luz e nas Sombras

• Dia Mundial do Transtorno Bipolar

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 58

Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2018 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

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

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

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

PERDÃO: o dom de Si 

BIPOLARREVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 58
Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2018 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

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

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

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

PERDÃO: o dom de Si 

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 48

A.D.E.B. www.adeb.pt

O Fenómeno Depressivo e a Doença Depressiva
Qualidade de Vida na Doença Bipolar

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 59

Periodicidade: Semestral - 1º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 6 de Abril de 
2019, no Fórum da Sede Nacional da ADEB, Av. De Ceuta, nº53. 1300-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: 1- Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas do ano 2018;
 2- Análise e Aprovação do projeto de Estatuto de Sócio Honorário e  
    Benemérito;
Das 11:45 às 12:30 Horas: -  Colóquio subordinado ao tema “Família, Rede Social e Resiliência na
    Doença Bipolar: Um Olhar Sistémico” - Mafalda Fernandes, Psicóloga
    Clínica- Delegação Região Norte da ADEB
Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A FAMÍLIA, 
Rede Social e Resiliência

na DOENÇA BIPOLAR

BIPOLARREVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 59
Periodicidade: Semestral - 1º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 6 de Abril de 
2019, no Fórum da Sede Nacional da ADEB, Av. De Ceuta, nº53. 1300-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: 1- Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas do ano 2018;
 2- Análise e Aprovação do projeto de Estatuto de Sócio Honorário e  
    Benemérito;
Das 11:45 às 12:30 Horas: -  Colóquio subordinado ao tema “Família, Rede Social e Resiliência na
    Doença Bipolar: Um Olhar Sistémico” - Mafalda Fernandes, Psicóloga
    Clínica- Delegação Região Norte da ADEB
Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A FAMÍLIA, 
Rede Social e Resiliência

na DOENÇA BIPOLAR

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 49

A.D.E.B. www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de Novembo 2014, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha - Lisboa, Av. de Ceuta, Edifício Urbiceuta, 
1350-125 Lisboa:

 1 10.00 horas • Análise e Aprovação do Programa de Acção e Orçamento para o ano 2015
   Eleição dos Corpos Gerentes para o quadrénio 2015-2018
 2 11.30 horas • Colóquio subordinado aos temas:
   11:30 horas - Evolução e Depressão
   00:00 horas - A Psicoterapia e a Psicoeducação no Quotidiano dos Doentes Bipolares

(Ver Convocatória na contra-capa desta revista)

EVOLUÇÃO E DEPRESSÃO

A PSICOTERAPIA E A PSICOEDUCAÇÃO 
NO QUOTIDIANO DOS DOENTES 

BIPOLARES

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 60

Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de Novembro de 
2019, entre as 14:30 e as 18:00 horas, na Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação do Porto: 
Rua Nossa Sra. De Fátima nº 108. 4050-425 (junto à rotunda da Boavista, na cidade do Por-
to), com base na órdem de trabalhos constante na contracapa desta revista na página 24.

Saúde Mental e Envelhecimento: 
Perturbação Bipolar no Idoso
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BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 60

Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de Novembro de 
2019, entre as 14:30 e as 18:00 horas, na Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação do Porto: 
Rua Nossa Sra. De Fátima nº 108. 4050-425 (junto à rotunda da Boavista, na cidade do Por-
to), com base na órdem de trabalhos constante na contracapa desta revista na página 24.

Saúde Mental e Envelhecimento: 
Perturbação Bipolar no Idoso

Le
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BIPOLARREVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 60
Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de Novembro de 
2019, entre as 14:30 e as 18:00 horas, na Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação do Porto: 
Rua Nossa Sra. De Fátima nº 108. 4050-425 (junto à rotunda da Boavista, na cidade do Por-
to), com base na órdem de trabalhos constante na contracapa desta revista na página 24.

Saúde Mental e Envelhecimento: 
Perturbação Bipolar no Idoso

Legenda: girassóis a florescer à luz do sol

BIPOLAR REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 60
Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de Novembro de 
2019, entre as 14:30 e as 18:00 horas, na Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação do Porto: 
Rua Nossa Sra. De Fátima nº 108. 4050-425 (junto à rotunda da Boavista, na cidade do Por-
to), com base na órdem de trabalhos constante na contracapa desta revista na página 24.

Saúde Mental e Envelhecimento: 
Perturbação Bipolar no Idoso

Legenda: girassóis a florescer à luz do sol
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Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 28 de Março 2015, no Anfiteatro da 
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha - Lisboa, Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa. 

10:00 horAS   AnáLiSE E AproVAção Do rELAtório ContAS Do ContAS Do Ano 2014;

11:30 horAS   CoLóqUio SUborDinADo Ao tEmA:

                         - AS SoCiEDADES póS-moDErnAS E A DoEnçA mEntAL. Dr. António SAmpAio

12:00 horAS   EnqUADrAmEnto no DiA mUnDiAL DA pErtUrbAção bipoLAr:

        homEnAgEm póStUmA Ao ACtor robin wiLLiAmS (por CrítiCo DE CinEmA 
A ConViDAr)

13:00 horAS   DEbAtE

As Sociedades 
pós-modernas e a 

doençA mentAl

25º Aniversário
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A ADEB: 30 anos ao serviço das pessoas com 
Perturbação de Humor Depressiva ou Bipolar

A 
Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Maníaco-Depressivos (ADMD), foi fundada em 5 

de junho de 1991, por um grupo de doentes, familiares, médicos e técnicos de saúde mental. A 

implementação a nível nacional foi desde cedo uma prioridade da ADMD, concretizada pela 

implementação da Delegação da Região Norte (no Porto) e da Região Centro (em Coimbra) em 1998. 

No desenvolvimento do seu trabalho, a então denominada ADMD sentiu necessidade de evoluir, procurando ir 

ao encontro das necessidades expressas pelas pessoas com patologia, pelas suas famílias e pela comunidade, 

privilegiando uma campanha de divulgação das patologias apresentadas e debatidas em congressos, simpósios 

e colóquios, onde os associados tinham uma participação ativa e interventiva, nos temas sobre saúde mental, 

e onde era também distribuída documentação psicopedagógica, com colaboração de médicos psiquiatras, 

enfermeiros e outros técnicos, na construção e crescimento desta associação.

Em 5 de Julho de 2003, procedeu-se à alteração do domicílio da Sede Social, da denominação e da sigla da 

Associação, tendo sido aprovado o nome: Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, (ADEB). 

A ADEB, é uma instituição particular de solidariedade social, de utilidade pública, com fins de saúde e sociais, 

sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável. Ao longo dos seus 

agora 30 anos de existência, passou de um modelo de intervenção mais familiar e intimista, muito baseado 

na partilha personalizada de pessoas com diagnóstico destas patologias aos associados, numa perspetiva de 

troca de experiências e de estratégias, para uma associação mais abrangente na sua capacidade de resposta 

e serviços disponibilizados, mais dinâmica, com uma equipa técnica especializada e experiente na intervenção 

em contexto das perturbações do humor. Estas abordagens complementam-se ainda hoje quer nas valências e 

serviços instituídos, quer nos grupos de ajuda mútua e atividades culturais e recreativas, em que esta vertente 

mais pessoal e de partilha continua ativa.

Uma forma de perceber a evolução da ADEB neste seu percurso, é através da análise dos números e 

estatísticas que espelham o trabalho desenvolvido. Mesmo em tempo de pandemia de COVID 19 a ADEB nunca 

fechou, e mesmo com uma equipa mais reduzida no segundo trimestre do ano 2020 por este motivo, manteve 

sempre o contacto com os associados e a prestação da maior parte dos seus apoios. Os atendimentos em 

psicologia, os grupos e sessões psicopedagógicas foram progressivamente sendo implementados em modelo 

online, situação que ainda se mantém. Novas áreas foram sendo desbravadas e novas estratégias foram sendo 

criadas para dar resposta aos inúmeros desafios que, agora e ao longo de 30 anos, foram surgindo.

Em 31 de Dezembro do ano 2020 a ADEB contava com 611 associados com as quotas em dia e com usufruto 

pleno dos seus direitos estatutários. No entanto, ao longo destes 30 anos, associaram-se e foram ajudados pela 

ADEB perto de 4.900 sócios, existindo atualmente 3.804 filiados. Muitos mais recorreram aos nossos serviços, 

linha de apoio telefónico ou via email, ainda que não tenham chegado a associar-se. 

A ADEB aprovou por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária do dia 10 de outubro de 2015 os 

seguintes objetivos principais:

a). Implementar respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental destinadas a pessoas com o 

diagnóstico da doença Unipolar e Bipolar e outras comorbilidades associadas, de que resulte incapacidade 

psicossocial e que se encontrem em situação de dependência, cujas respostas estão previstas na Lei;

b). Promover, educar e formar, de forma especializada, na área da Saúde Mental, tendo em vista divulgar e 

elevar o conhecimento das pessoas com o diagnóstico de doenças Unipolar e Bipolar e seus familiares ou 

cuidadores para a prevenção e (re)habilitação;      

c). Apoiar e orientar os jovens e adultos associados da ADEB em situação de desemprego, no percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho em cooperação com as unidades locais do IEFP, I.P.;

d). Desenvolver o Fórum Sócio Ocupacional, com base na legislação em vigor aplicável;
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 Secundariamente, a ADEB propõe-se desenvolver os seguintes objetivos:

a) SOS: sentir ADEB - Meio de apoio à distância mais acessível e prático, para que as pessoas, em estado 

de angústia, ansiedade e ideações suicidas, obtenham informações sobre a doença Unipolar e Bipolar, 

tendo em vista ajudar a atenuar o sofrimento. Este serviço engloba a resposta a apelações que chegam 

diariamente à ADEB por diferentes meios: telefone, correio eletrónico e postal;

b) Avaliação Primária Social e Clínica – (APSC), quando o utente, pela primeira vez, tem um contacto presencial 

com a ADEB, sendo-lhe proporcionado especialmente um apoio psicossocial, de acordo com o diagnóstico 

médico, tendo em conta as suas necessidades e expetativas, nas vertentes sociofamiliar, profissional, 

social e psicológica, a fim de ser integrado nas valências instituídas e atividades programadas;

c) Psicoterapia Cognitivo-comportamental - Linha da psicoterapia que promove uma diversidade de 

abordagens, com vista ao desenvolvimento de estratégias e instrumentos para lidar com situações 

problemáticas, dificuldades pessoais e promover pensamentos adaptativos no quadro das doenças 

Unipolar e Bipolar;

d) Apoio a Adolescentes, no âmbito da reabilitação psicossocial para adolescentes com perturbações de 

humor, em consonância com o diagnóstico do médico de família, psiquiatra ou pedopsiquiatra, visando 

uma avaliação e acompanhamento em psicologia clínica, de modo a prevenir e cuidar, possibilitando mais 

ganhos de saúde e qualidade de vida;

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

de apoio psicossocial individualizado e personalizado no domicílio a associados e/ou às suas famílias que, 

por motivo de doença Unipolar ou Bipolar ou outro impedimento de força maior, não possam assegurar 

temporária ou permanentemente a satisfação das necessidades de apoio psicossocial nas instalações da 

sede nacional e delegações da ADEB;

f) Realização de colóquios, encontros, sessões psicopedagógicas e workshops, em parceria com os hospitais, 

autarquias, estabelecimentos de ensino e outras entidades a fim de informar, sensibilizar e elevar o 

conhecimento dos associados e comunidade em geral acerca de temáticas em torno das patologias 

Unipolar e Bipolar;

g) Edição e divulgação de documentação técnica e pedagógica subordinada a várias temáticas em torno da 

saúde mental, especialmente no que respeita à doença Unipolar e Bipolar e sobre a Família; 

h) Edição e publicação da Revista Bipolar, órgão informativo da ADEB e respetivo envio para os associados 

ativos, entidades públicas e privadas e comunicação social;

i) Inovação e atualização do Site www.adeb.pt e da página do Facebook com temáticas alusivas à saúde 

mental, bem como as atividades institucionais programadas e desenvolvidas;

j)   Aconselhamento e orientação jurídica aos associados em todos os ramos do Direito;

k)  Realização de ações de formação de competências profissionais no campo da inovação nas áreas da saúde 

e social, destinadas aos recursos humanos da Instituição a fim de existir visão estratégica, capacidade de 

comunicação, proatividade e assertividade;

l). Promover e fomentar a investigação e a publicação de trabalhos relevantes no domínio da Depressão e 

Perturbação Bipolar;

m) Intercâmbio e cooperação com associações nacionais e internacionais;         

n) Acordos de cooperação técnica e financeira com o Estado e outras entidades, tendo como objetivo o 

desenvolvimento e manutenção das atividades na área da saúde.

Para realização dos seus objetivos, a ADEB propõe-se criar e manter as seguintes valências e atividades: 

1- Unidade Sócio Ocupacional através das seguintes atividades:

A) Apoio e reabilitação psicossocial e nas atividades de vida diária, com vista a desenvolver e reservar o 

equilíbrio da pessoa com doença mental;

B) Apoio sócio- ocupacional, incluindo convívio e lazer;

C) Supervisão na gestão da medicação;

D) Apoio aos familiares e outros cuidadores com vista à reintegração familiar;

E) Apoio de grupos de auto- ajuda;

F) Apoio e encaminhamento para serviços de formação e de integração profissional;
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G) Promoção de atividades sócio- culturais e desportivas em articulação com as autarquias, associações 

culturais, desportivas e recreativas ou outras estruturas da comunidade.

2- Desenvolvimento dos seguintes Grupos Psicoterapêuticos:

A) Grupos Psicoeducativos (GPE), de forma a melhorar a adesão à terapêutica farmacológica; reconhecer os 

sintomas de recaídas precedentes e prevenir as futuras; promover a consciencialização e proporcionar 

aos associados, familiares e cuidadores aptidões para lidar com a doença Unipolar ou Bipolar;

B) Grupos Terapêuticos de Stress e Ansiedade (GTSA), tendo por objetivo mudar e reestruturar padrões de 

pensamento, aprender técnicas de relaxamento e promover técnicas de assertividade e de afirmação 

pessoal;

C) Grupos de Prevenção de Ideação e Comportamento Suicidas (GPICS), abordam este fenómeno complexo 

e multidimensional de ordem filosófica, antropológica, psicológica, biológica e social;

3. Apoio e orientação profissional com base nas seguintes atividades:

a) Ações de apoio à procura ativa de emprego;

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

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

candidatos;

d) Encaminhamento para ações promotoras de empregabilidade.

4- Desenvolver atividades de âmbito sócio ocupacional destinadas aos associados da ADEB, tendo em vista 

proporcionar, entre outros benefícios, o desenvolvimento pessoal, nas seguintes vertentes:

a) Área da saúde;

b) Vida diária e familiar;

c) Tempos livres;

d) Orientação vocacional e profissional;

e) Vida em sociedade.

Desde 2010 a ADEB tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade ISO: 9001.

O nosso trabalho na ADEB, e aquilo para que a nossa equipa trabalha diariamente, visa aumentar a qualidade 

de informação e ferramentas disponíveis para pessoas com diagnóstico de doença depressiva ou bipolar e para 

os seus cuidadores e familiares. É importante desconstruir a ideia de que um diagnóstico nesta área tem que 

ser experienciado como algo que determina negativamente o curso da vida destas pessoas. Esta não tem de ser 

a realidade, e para cada pessoa existe um caminho a fazer para que se possa explorar as suas potencialidades e 

encontrar estabilidade e realização pessoal. Esta é a nossa missão e motivação, desde 1991!

                                                                                                                                          A Direção da ADEB
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Festa do 30.º Aniversário da ADEB, 
em 5-6-2021

VOTOS DE LONGA VIDA DA ADEB, E QUE NUNCA FALTE A QUEM SOFRE O APOIO QUE PRECISA Ao NÍVEL PSIQUICO E 

SOCIAL…!

a ADEB, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com fins de saúde e sociais, sem fins lucrativos, vai festejar 

a longa caminhada de 30 anos a 5 de junho de 2021, sendo considerada a maior Associação comunitária na área da saúde no 

apoio às pessoas com as perturbações do humor Unipolar, Bipolar e Ansiedade e seus familiares, em Portugal.

Aquando do 25.º Aniversário da ADEB foram realizadas várias atividades com toda a liberdade, proficuidade e com uma 

assinalável participação dos associados e diversas entidades oficiais públicas e privadas.

Tendo em conta que estamos a viver uma pandemia, a qual limita os festejos do 30.º Aniversário, a realizar no dia 5 

de junho de 2021 (sábado), data da fundação da ADEB e encontrando-se em prática a vacinação da população, o covid-19 

poderá vir a ser debelado, a médio prazo, incutindo-nos a esperança de passarmos a ter uma vida com menos limitações da 

liberdade, mais produtiva e mais saudável.

Na sequência de estudos e estatísticas dos responsáveis pelo setor da saúde mental, constata-se que o atual estado 

de pandemia veio potenciar e elevar mais casos e recidivas de ansiedade e depressão implicando mais sofrimento, medo 

e isolamento social. Atualmente, existe em Portugal uma elevada prevalência de pessoas com perturbações de ansiedade 

(16,6%), de depressão (7,6%) e de perturbação de humor Bipolar (2%).

Foi com sentido do dever por uma nobre causa, que um pequeno núcleo de pessoas e técnicos de saúde mental, com 

consciência política, social e espírito de missão por uma causa solidária, se empenharam e dedicaram com orgulho em 

1991 na constituição da primeira instituição de saúde mental em Portugal, especializada no apoio e ajuda a pessoas com 

diagnóstico da Doença Unipolar, Bipolar, perturbações de ansiedade e seus familiares. 

Nesta sequência, o símbolo padronizado, registado e usado pela ADEB, representa e veicula várias imagens alegóricas 

dos estados físicos e psicológicos dos Associados. Aquando da fundação da Associação em 1991, pela primeira vez, os 

fundadores pioneiros e inovadores na constituição da Associação adotaram um símbolo pintado a preto e amarelo 

representando a alegria e a tristeza. A negra depressão e o fogo da euforia., bem como traçaram os objetivos, fins e metas 

que embora tenham sido implantados paulatinamente ao longo dos tempos, têm proporcionado a milhares de pessoas 

informação especializada, educação para a saúde, prevenção de recidivas, habilitação e autonomia contribuindo desta 

forma para aumentar a literacia e obtenção de mais saúde, qualidade de vida e cidadania. 

A ADEB tem sido o farol e o esteio para milhares de pessoas, onde têm encontrado o referencial e suporte nos seus 

objetivos estatutários, os quais são implementados, através de valências instituídas no dia a dia, nomeadamente no campo 

dos Cuidados Continuados em Saúde Mental versus Reabilitação Psicossocial (RPS,) Grupos Psicoterapêuticos (GPT,) Apoio 

e Orientação Profissional (AOP), Grupos de Ajuda Mútua (GAM), Fórum Sócio Ocupacional (FSO), Atividades Culturais e 

Recreativas (ACR), SOS Sentir ADEB,  Sessões Psicopedagógicas sobre Saúde Mental.

Durante as últimas três décadas, a ADEB tem obtido visibilidade a nível nacional, também graças à colaboração com 

várias organizações da sociedade civil e da Comunicação Social, tendo atuação a nível nacional, natureza, matriz e objeto 

jurídico na área da saúde e social, prestando apoio em todos os distritos onde existem filiados com o diagnóstico da Doença 

Unipolar, Bipolar e perturbações ansiosas. 

A ADEB tem sido fonte de informação fidedigna e especializada na promoção da saúde mental em Portugal, dando 

resposta à solicitação da comunidade por intermédio da linha SOS Sentir ADEB, por e-mail e pela via presencial ou online, 

tendo realizado até hoje milhares de apoios, divulgação de informação psicopedagógica e esclarecimentos sobre as 

patologias psiquiátricas e cuidados a ter no dia a dia.  
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Nesta sequência, a credibilidade e protagonismo tem vindo a consolidar-se, embora com as suas limitações económicas, 

no âmbito da saúde como a maior Associação de saúde mental no apoio e representação da doença unipolar e bipolar em 

Portugal.

No que concerne ao desenvolvimento e resultados quantitativos e qualitativos obtidos ao longo de 30 anos pelas pessoas, 

verifica-se que a ADEB vem contribuindo para a melhoria da saúde pública e melhor saúde mental, com a abrangência de 

milhares de pessoas com o diagnóstico das perturbações de humor Unipolar, Bipolar e Ansiosas.

Salientando uma máxima do grande poeta Fernando Pessoa: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”.  A ADEB 

durante 30 anos deu um contributo assinalável na promoção, divulgação da saúde mental e na obtenção de ganhos de 

saúde, qualidade de vida e estabilidade psicossocial a milhares de pessoas.

Tendo em consideração que este Almanaque contempla os artigos mais proeminentes nos mais diversos temas sobre 

saúde mental incluídos nos 60 números da revista Bipolar, editados desde a data da fundação da Associação em 1991, 

o mesmo contem cerca de quatrocentas e cinquenta e duas páginas, tendo como objetivo dar relevo e assinalar o30.º 

Aniversário da ADEB, celebrado a 5 de junho de 2021, no Anfiteatro da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha, 

em Lisboa.

Torna-se relevante salientar o empenho de centenas de colaboradores da revista Bipolar, e agradecer o contributo 

gracioso de associados, técnicos da área da saúde mental, os quais têm sido uma mais valia na divulgação e promoção da 

saúde mental no geral e em especial das patologias Unipolar, Bipolar e da ansiedade.

Ao longo da sua história de vida, a ADEB tem tido o privilégio de contar com atitudes solidárias e a colaboração de 

dezenas de técnicos da área clínica, familiar, da psiquiatria, psicologia, enfermagem e do setor social.

É muito gratificante observar o respeito e a consideração das entidades oficiais, públicas e privadas pelo relevante 

papel interventor na área da saúde mental, com resultados positivos na defesa dos direitos humanos, da saúde pública, no 

combate ao estigma e exclusão social.

Este saldo positivo é fruto do empenho do Elenco dos Corpos Sociais, da dedicação da Equipa  de trabalhadores e 

voluntariado social, os quais têm tido o engenho e arte de cumprir a matriz, a filosofia e objetivos da ADEB, os quais se 

orientam pela seguinte visão sociológica “Ao longo de 30 anos da ADEB, se o nosso empenho não estivesse neste projeto, 

se a nossa procura não consistisse em inovar e consolidar o que já existe, se nossa razão não fosse levar a bom porto um 

trabalho social e de saúde mental, as pessoas com perturbações do humor não estariam tão bem protegidos e apoiados 

nos seus direitos em Portugal”.

Lisboa, 1 de junho de 2021

Delfim Augusto d’ Oliveira

Presidente da Direção da ADEB

Diretor da revista Bipolar
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Como é bem conhecido, as perturbações
mentais mais graves dão origem à perda ou
diminuição das capacidades de relacionamento,
de adaptação social e de desempenho profis-
sional.

Mas, contrariamente ao que muitos conside-
ram e praticam, o tratamento, sobretudo apenas
medicamentoso/psicofarmacológico, pouco ou
nada interfere na redução daquelas incapaci-
dades, como vária evidência científica tem
demonstrado. É que, como nos recorda o
Relatório da Comissão de Reestruturação da SM,
o tratamento apenas limita a sintomatologia,
diminui pensamentos bizarros e sentimentos de
ansiedade e angústia, normaliza o humor e o
comportamento.

Para capacitar a pessoa com perturbação
mental a atingir o nível máximo de funcionamen-
to pessoal, social, profissional e familiar, no
meio menos restritivo possível, há que introduzir
abordagens mais específicas e complementares
do tratamento comum - a reabilitação psicosso-
cial, que procura compensar as incapacidades
através por um lado na recuperação e aprendiza-
gem de competências individuais e sociais, por
outro na criação de suportes sociais adequados
aos níveis de autonomia ou dependência das
pessoas doentes.

A OMS, no seu Relatório Anual de 2001,
define a reabilitação psicossocial como "um
processo que oferece aos indivíduos que estão
debilitados, incapacitados ou deficientes, devido
a perturbação mental, a oportunidade de atingir
o seu nível potencial de funcionamento indepen-
dente na comunidade, o que envolve tanto o
incremento das competências individuais como
a introdução de mudanças ambientais". 

São aspectos da reabilitação psicossocial as
redes de habitação, reabilitação profissional,
emprego e apoio social, tendo como objectivo a

emancipação do utente, a redução da discrimi-
nação e do estigma, a melhoria das competên-
cias sociais e individuais e a criação de um sis-
tema de suporte de longa duração. 

Mas como também se diz no citado relatório
do Plano Nacional de Saúde Mental: "O tratamen-
to e a reabilitação, numa perspectiva holística,
são interdependentes, interagindo um sobre o
outro".

Em Portugal estas novas perspectivas surgi-
ram há cerca de 30 anos, sobretudo através de
novas organizações não governamentais, com
o estatuto de IPSS, ou de associações ou coop-
erativas, cujos objectivos se situam no âmbito
da reabilitação psicossocial dirigida à popu-
lação com doença mental; intervêm ao nível da
comunidade e algumas surgiram da iniciativa
de profissionais de serviços oficiais de saúde
mental.

Até então havia alguma reabilitação psiquiátri-
ca, com acções confinadas a uma finalidade tera-
pêutica sobretudo ocupacional: terapia ocupa-
cional, socioterapia, psicoterapia institucional,
etc. Não pondo em causa a validade dessas
acções, é evidente que não estavam direccio-
nadas para a integração social e profissional dos
doentes, nem para a promoção dos seus direitos
de cidadania. As intervenções dos anos mais
recentes vieram trazer uma perspectiva nova, a
da reabilitação profissional e residencial, cujo
objectivo é, claramente, procurar uma inte-
gração na comunidade através do trabalho, da
habitação e do lazer.

A influência da iniciativa Comunitária Horizon,
que proporcionou múltiplos contactos com ou-
tros países europeus, não foi decerto estranha a
este desenvolvimento. 

Mas só em 1998 surgiram os primeiros com-
promissos oficiais estruturados dirigidos às pes-
soas com DMG:
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l O Despacho Conjunto da Saúde e da
Segurança Social n.º 407/98, que introduziu o
conceito de cuidados continuados integrados,
desenvolvidos através de IPSS vocacionadas, na
vertente da Saúde Mental, para a reabilitação
psicossocial através de fóruns sócio-ocupa-
cionais e de residências para pessoas com
doença mental grave e sem adequado apoio
familiar; 
l Pela Portaria 348-A/98, Empresas de
Inserção, no âmbito do Mercado Social de
Emprego.

O papel do Ministério da Saúde, enquanto tal,
e o de alguns serviços locais de saúde mental, a
quem competia assegurar apoio clínico aos
utentes, foi muito passivo. Entretanto o
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
assegurou o apoio económico, embora com
reserva de algumas estruturas regionais e distri-
tais, que inviabilizaram candidaturas. Mesmo
com estes constrangimentos, em Agosto de
2010 haviam, em termos de utentes apoiados
por 27 IPSS e 55 respostas:
l 600 em FSO
l 300 em estruturas residenciais, sobretudo
unidades de vida protegidas.

Esta iniciativa, a primeira em que a Segurança
Social se comprometeu com as pessoas com
doença mental grave, se teve o mérito de passar
à prática, em várias zonas do país, apoio reabili-
tativo residencial e psicossocial, não resolveu
significativamente as necessidades, tal como,
aliás, para incapacidades por patologias físicas
(também incluídas no 497/98), de tal modo que
no relatório da OCDE para a área da Saúde, de
Julho de 2004, se considerou como uma das
medidas prioritárias a criação de cuidados con-
tinuados mais estruturados, de que as respostas
do 407/98 foram o embrião.

Com efeito, uma das causas dos constrangi-
mentos em termos orçamentais na área da Saúde
tem resultado de, sobretudo com o envelheci-
mento da população e o aumento de doenças
crónicas incapacitantes, muitas das camas de
alta tecnologia e alto custo dos hospitais gerais e
especializados ficarem ocupadas mais tempo do
que a situação clínica o exige, muitas vezes com
o utente em situação passiva quando o quadro
clínico e o seu bem-estar ganhavam com inter-
venções de reabilitação activa e profissionali-
zada. A consideração de que a responsabilidade
da Saúde deixa de ser exclusiva, ou pelo menos
dominante, decorre da avaliação clínica hospita-

lar considerar que os cuidados necessários
poderão ser disponibilizados ou no domicílio, se
existirem condições, ou em estruturas de reabili-
tação, senpre articulados entre a Saúde e a
Segurança Social, com a correspondente divisão
de custos e mais precoce integração do doente
no meio familiar ou em estrutura mais humani-
zada do que os grandes hospitais.

É com esta perspectiva que foram criados em
Portugal, pelo D-L 101/2006, os Cuidados
Continuados Integrados (CCI), geridos por uma
Unidade de Missão (UMCCI) que promove e coor-
dena a Rede Nacional dos Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI). Desde o início que se con-
siderou que a Saúde Mental, pela sua especifici-
dade, iria ter uma estrutura própria que, as infe-
lizmente comuns questões de preconceito e do
estigma atrasaram na estruturação.

De facto, os CCISM só foram criados pelo D-L
8/2010, de 28 de Janeiro, recentemente republi-
cado pelo D-L 22/2011, de 10 de Fevereiro, por
aquele conter um preceito anacrónico e inconsti-
tucional relativo à responsabilidade dos profis-
sionais e instituições intervenientes. Pela
Resolução do Conselho de Ministros 37/2010,
de 14 de Maio, foi criada na UMCCCI, com
funções de coordenação nacional e autonomia
técnica, a Equipa de Projecto para os CCISM,
cuja nomeação se concretizou pelo Despacho
Conjunto 15229/2010, de 7 de Outubro.

A exemplo dos CCI (para incapacidades de
natureza física), os CCISM (para pessoas com
doença mental grave estabilizada) vão:
l são financiados pelo MS (através dos jogos
sociais) e comparticipados pelos utentes de
acordo com os seus rendimentos, sendo o
remanescente custeado pelo Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social, através do
Orçamento Geral do Estado;
l iniciam-se por um período de experiências
piloto de 12 meses, no final do qual a legislação
ou a regulamentação podem ser alteradas em
função da experiência, enquanto se inicia um
processo de definição de vagas anuais, de acor-
do com a disponibilidade orçamental e as neces-
sidades;
l os utentes são acompanhados por um Plano
Individual de Intervenção (PII), definido em
função da informação clínica e da aplicação de
instrumento único de avaliação, que depois moni-
torizará o processo reabilitativo através de
plataforma informática, a exemplo da avaliação
de qualidade da intervenção;
l podem candidatar-se ao desenvolvimento de
estruturas dos CCISM entidades públicas (como
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hospitais) ou privadas, quer do sector social
(como as IPSS) quer do lucrativo.

Mas há aspectos diferenciados entre os CCI e
os CCISM, nomeadamente, quanto a estes, os
utentes mantêm o vínculo clínico prévio, pelo
que a integração acontece numa estrutura
geograficamente próxima do seu local de
origem.

Se os Fóruns do 407/98 na prática mudam de
designação, para Unidades Sócio Ocupacionais,
ganham em composição de equipa técnica e,
como os restantes, em tabela de preços, continu-
ando a poder integrar até 30 utentes.

As tipologias residenciais é que apresentam
maior discriminação:
l as de treino de autonomia, até 12 utentes, a
permanecerem o máximo de 12 meses;
l as autónomas, até 7 utentes, sem limite de
tempo, tal como as seguintes;
l as de apoio moderado, uma das novidade, que
podem integrar até 16 utentes;
l as de apoio máximo, para até 24 utentes com
incapacidade psicossocial mais relevante.

Novidade absoluta é o apoio domiciliário, a
realizar por equipa técnica, direccionado para
pessoas com doença mental grave estabilizada
que, justificadamente, não tenham condições de
serem integradas em USO ou estrutura residen-
cial.

Isto no âmbito dos adultos pois os CCISM
também vão abranger crianças e adolescentes,
através de tipologias próprias:
l equipas de apoio domiciliário reabilitativo, que
realizarão, como as dos adultos, até 8 visitas/dia
a utentes dos 5 aos 17 anos;
l unidades sócio-ocupacionais, para adoles-
centes dos 13 aos 17 anos;
l estruturas residenciais com especificidades
próprias:
n de treino de autonomia, para utentes de

11 a 17 anos, com doença mental esta-
bilizada (subtipo A) ou perturbação da
personalidade (subtipo B);

n de apoio máximo, para crianças/adoles-
centes com maiores índices de
dependência por doença mental grave
estabilizada. 

A participação activa dos doentes e seus
familiares é condição para que se rompa com os
preconceitos e estereótipos sociais acerca da
doença mental, e para que os programas e políti-
cas de reabilitação sejam adequados ás reais
necessidades das pessoas a quem se dirigem.

A abordagem da Saúde Mental Comunitária dá
cada vez maior ênfase à manutenção dos
doentes na respectiva comunidade residencial,
com promoção da sua autonomia e integração
social, em vez de os confinar, mais ou menos
permanentemente, em instituições psiquiátricas.

O objectivo da nova política de saúde mental
é ajudar a pessoa a recuperar plenamente a sua
vida na comunidade, com apoio especializado
quando necessário, garantir o acesso aos cuida-
dos de saúde mental a todas as pessoas que
deles necessitem, fora das grandes instituições
e na proximidade dos locais onde as pessoas
vivem e promover a reabilitação e a integração
na sociedade, em articulação com outros
serviços da comunidade.

Os Cuidados Continuados Integrados de
Saúde Mental (CCISM) são, como explicitamos
acima, o instrumento fundamental para respon-
der aos problemas de reabilitação.

A "Declaração sobre Saúde Mental para a
Europa", subscrita em Helsínquia pelos Ministros
da Saúde dos Estados Membros da União
Europeia em 2005, incluindo Portugal, define os
objectivos a alcançar: (i) a  promoção do bem-
estar mental; (ii) a luta contra o estigma, a dis-
criminação e a exclusão social; (iii) a prevenção
dos problemas de saúde mental; (iv) a prestação
de cuidados no quadro de serviços e de inter-
venções integradas na comunidade e eficazes,
prevendo a participação dos utentes e dos
cuidadores; (v) a reabilitação e a integração
social das pessoas que sofrem de problemas
mentais graves.

Para que seja possível concretizar estes objecti-
vos é necessária uma perspectiva transversal de
cooperação entre os diversos sectores das políti-
cas e da sociedade. "Tem que haver coordenação
e clarificação de políticas e responsabilidades
para o financiamento e a implementação dos
serviços, entre agências governamentais e não
governamentais. Os utentes e suas famílias
devem ser envolvidos, sempre que possível, nos
processos de prevenção, planeamento, trata-
mento e reabilitação (…), a responsabilidade
pelas decisões e o controlo do processo de
reabilitação devem ser partilhadas entre utentes,
famílias e profissionais" (Schulman, 1985).

tema de capa

Dr. Álvaro A. Carvalho
Médico Psiquiatra

Coordenador da Equipa de Projecto
dos Cuidados Continuados Integrados
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A psiquiatria é a especialidade médica que
está no centro da assistência em saúde mental,
por muitas voltas que se queiram dar às políticas
de saúde mental e às reformas da mesma. Outra
verdade inquestionável: não é hoje possível
exercer a psiquiatria sem o arsenal terapêutico
que a psicofarmacologia propicia. Claro que está
implícito que só com boas práticas clínicas, apli-
cando a ciência de modo ponderado e personali-
zado se pode alcançar a meta de atenuar ou
curar a doença. 

Não dizemos doença mental, é demasiado
generalizado, como foi noutra época a "loucura".
Há doenças com sintomas mentais que podem
ser graves e muito graves, ou moderadas, agudas
ou crónicas, incapacitantes ou não, como
noutras especialidades médicas. Saúde mental
sem psiquiatria é utopia ou bluff. Já se tentou
em várias épocas e com vários modelos reduzir
a questão psiquiátrica ao foro social, e até jurídi-
co, ou à psicologia. Esses modelos encerram
uma parte da questão e não se devem subesti-
mar. Por exemplo, o abuso de substâncias e as
dependências são claramente na sua etiologia
inicial determinadas por factores socio-culturais.
Mas será muito errado subestimar o enquadra-
mento médico especializado do diagnóstico e
tratamento das doenças, dizemos agora,
psiquiátricas. Como se diz cardiológicas.

Não é por acaso que uma das lutas mais
importantes dos familiares e doentes (em con-
vergências com os médicos psiquiatras, e outros
técnicos de saúde mental) na área da saúde
mental foi aquela que culminou com a aprovação

da subida de escalão dos antipsicóticos para a
comparticipação máxima (Escalão A, 100% em
1999, após um longo período antecedente em
que o Estado apenas reembolsava 40%!) e dos
antidepressivos para a comparticipação intermé-
dia (Escalão B, 70% em 1999). A "Portaria" teria
de ser mencionada na receita. Inicialmente
condicionada a ser prescrita por psiquiatra ou
neurologista, depois com a generalização da sua
aplicação a partir de 2001. 

E, diga-se de passagem, inicialmente houve
resistência de alguns responsáveis em lugar de
direcção nas instâncias governativas da saúde
mental. Foi a própria Assembleia da República
que aprovou em plenário por unanimidade, em
5/05/2000, a petição subscrita por 18 913
cidadãos preocupados com a discriminação das
doenças psiquiátricas, resultante das baixas
comparticipações dos antipsicóticos e dos anti-
depressivos.

Custos orçamentais acrescidas nas despesas
com os medicamentos psiquiátricos. Ainda bem!
Não estamos na retaguarda, entretidos com
retóricas e direitos lavrados em folhetos. A
psiquiatria necessita de muito mais dos que de
medicamentos. Mas sem os avanços terapêuti-
cos da psicofarmacologia como poderiam recu-
perar a saúde mental a maioria dos nossos
doentes? E não são importantes os avanços na
eficácia e segurança dos medicamentos?

Na primeira década do século XX os medica-
mentos psiquiátricos ficaram acessíveis aos
doentes. Eis que surge a nova portaria 924-
A/2010, de 17 de Setembro. Os medicamentos
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antidepressivos levam pela medida grossa!
Baixam para o escalão C de novo, sem portaria
correctora. A comparticipação passa para 37%
(em vez dos 69%), menos do que os 40% dos
anos 80 e 90 do século passado. Recuo evidente,
que prejudica os doentes que tenham
depressões mais incapacitantes e graves, que
rebaixa a medicação da doença que mais leva ao
suicídio e das que gera maior incapacidade e
sofrimento. Erro grosseiro, por muito que se
inventem álibis sobre pretensos "excessos" de
prescrição. A atitude é meramente eco-
nomicista! Porque não a descomparticipação
dos tranquilizantes e dos hipnóticos? Seria mais
compreensível, mas não daria uma poupança
equivalente! E, pasme-se, os antidepressivos
ficam abaixo da comparticipação dos anti-
concepcionais!

Quanto aos antipsicóticos. Estão
agora por direito próprio no escalão A,
isto é, na comparticipação máxima.
Mas o nível de reembolso deste
escalão baixa para 90%. Mesmo as
pessoas com o regime mais favorável
de isenção terão de pagar 5%. Ora, essa
despesa é significativa para doentes com
psicoses crónicas incapacitantes, sem remune-
ração própria, com acontece com a maioria das
pessoas que sofrem de esquizofrenia. Sendo as
terapêuticas preventivas e a adesão ao tratamen-
to irregular por muitos factores intrínsecos à
doença, esta taxa moderadora pode levar ao
incumprimento de medicações indispensáveis
para pessoas muito fragilizadas. Não seria caso
de pensar numa protecção especial, à semelhan-
ças de doenças físicas graves protegidas (HIV,
paramiloidose, lupus, esclerose múltipla, e
outra), mais a mais sendo terapêuticas profilácti-
cas de longo curso. A esquizofrenia não existe?

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2011
José Manuel Jara
Médico Psiquiatra

Membro do Conselho Científico e Pedagógico da ADEB
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A neuroplasticidade refere-se à forma como o
cérebro responde a uma variedade de situações
reagindo e adaptando-se de forma permanente.
Tal dinâmica cerebral envolve diferentes proces-
sos como a formação dendritica, a remodelação
sináptica, a Long Term Potentiation (LTP), o
desenvolvimento axonal, a extensão neurítica, a
sinaptogénese e mesmo a neurogénese.

Durante muito tempo considerou-se que ape-
nas o sistema nervoso imaturo ou em desenvolvi-
mento era capaz de receber influências externas
que permitissem uma reorganização estrutural.
Atualmente  sabemos que muito provavelmente
durante toda a vida o S.N.C. tem um potencial
neuronal de regeneração antes não imaginado.

Estudos recentes têm demonstrado esta
capacidade do sistema nervoso de alterar algu-
mas das propriedades morfológicas e funcionais
em resposta a alterações do ambiente, ou seja,
uma adaptação e reorganização da dinâmica do
sistema nervoso frente as alterações "internas"
ou "externas"

Um dos dados mais importantes dos mesmos
é que quanto maior é a duração da depressão,
maior é a perda de volume do hipocampo e
maior é a perturbação da memória verbal.

Com efeito, estudos recentes parecem demons-
trar que o stress prolongado pode levar a uma
perda de volume do hipocampo. Tal perda de volu-
me parece resultar da activação eixo do
hipotálamo-hipófise-supra-renal, e de excitotoxi-
cidade glutaminérgica, 

De facto, o hipocampo está envolvido na
resposta ao stress. As respostas ao stress
incluem a liberação de glicocorticóides (GC) pela
supra-renal, como consequência da activação do
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). 

Ora acontece que o hipocampo possui grande
densidade de receptores para GCs e a exposição
ao stress significativo e/ou prolongado induz um

remodelamento dendrítico em células piramidais
do hipocampo e diminuição da neurogénese no
giro dentado do hipocampo (de animais de labo-
ratório, incluindo primatas).1

Em humanos, níveis elevados de cortisol
durante longos períodos "predizem" uma atrofia
do hipocampo2 e têm sido relacionados com os
deficits cognitivos observados em pacientes com
depressões prolongadas.3 Segundo alguns estu-
dos as substancias antidepressivas poderiam
prevenir a atrofia do hipocampo. 

De referir estudos que apontam para um
aumento da neurogénese4,5 e a expressão do
fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no
hipocampo de ratos subtidos a  tratamento pro-
longado com antidepressivos 6

Estudos recentes  demonstram que o bloqueio
radiológico da neurogénese no hipocampo
impede o desenvolvimento dos efeitos comporta-
mentais próprios dos antidepressivos em ratos7 e
que animais com níveis diminuídos de BDNF ou
alterações nos seus receptores não respondem a
estas drogas.8 Isto sugere que o efeito terapêuti-
co dos antidepressivos poderia depender desse
efeito neuroprotetor no hipocampo.

Estes estudos indicam que acontecimentos
stressantes teriam um efeito neurotóxico sobre o
hipocampo, provavelmente mediado pelo aumen-
to de GCs, predispondo ao desenvolvimento da
depressão.9 Em conformidade as substancias
antidepressivas, por aumentarem as neurotrans-
missões serotoninérgicas e/ou noradrenérgicas,
actuariam prevenindo ou revertendo esses
processos.

Estudos neuroquímicos e eletrofisiológicos
mostram que o processo de neurogénese no
hipocampo gera neurónios funcionais e integra-
dos aos circuitos do hipocampo.10 Eles poderiam
repor a perda de outros neurónios, conferindo
maior plasticidade ao hipocampo. Os novos
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neurónios são
mais susceptíveis a
sofrerem potencializa-
ção de longa duração no hipocampo (LTP), um
fenómeno relacionado ao aprendizagem e a
memória.11 A aprendizagem de novas tarefas
facilita a neurogénese12 enquanto seu bloqueio
prejudica o aprendizagem em tarefas que depen-
dem do hipocampo.13 Portanto, estas novas célu-
las poderiam estar envolvidas no processamento
de tarefas cognitivas.12

A Neuroplasticidade irá ser muito brevemente
melhor entendida e muito possivelmente irá
fazer uma "reformulação" de todas as teorias
envolvidas na actividade dos psicofármacos em
uso. Mais, deverá levar a novas linhas de investi-
gação na psicofarmacologia.

António Sampaio
Médico Psiquiatra

Membro do Conselho Científico e Pedagógico da ADEB

1 Gould E, Tanapat P, Hastings NB, Shors TJ.
Neurogenesis in adulthood: a possible role in
learning. Trends Cog Sci 1999;3(5):186-92.
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Tarshish C, Nair NPV, Thakur M, McEwen B,
Hauger R, Meaney MJ. Cortisol levels during
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A saúde mental não é apenas uma caracterís-
tica individual como por vezes há tendência a
pensar, mas sim o resultado de um conjunto de
fatores de natureza biológica, psicológica, cul-
tural e socioeconómica. Isto é, a saúde mental é
determinada fortemente pelo contexto social,
embora não possamos esquecer os fatores
biológicos e psicológicos que lhe estão associa-
dos.

Neste artigo abordarei apenas os fatores de
natureza socioeconómica os quais assumem
particular importância em alturas de crise como
aquela que vivemos atualmente, caracterizada
por dificuldades financeiras do Estado, falta de
crescimento económico, crescimento do desem-
prego e diminuição do nível económico das
famílias. Tudo isto pode contribuir para a
diminuição do nível e da qualidade de vida das
pessoas e influenciar negativamente a sua saúde
mental.

O estudo da relação entre os aspetos socio-
económicos e a saúde mental é não só impor-
tante para compreendermos o fenómeno da
saúde mental, mas também para encontrarmos
formas de prevenção, nomeadamente no que
respeita à maior probabilidade de ocorrerem
fenómenos depressivos ou com eles relacionados.

Alguns estudos
A relação entre os aspetos socioeconómicos e

a saúde mental tem sido alvo de diversos estu-
dos. Desde os anos 30 do século passado que os
cientistas sociais têm encontrado sistematica-
mente uma associação entre o nível socio-
económico e os problemas da saúde mental.
Estudos como os de Faris e Dunham,
Hollingshead e Redlich e Brenner são frequente-
mente citados como clássicos nesta matéria.
Este último autor, tendo comparado as taxas de
internamento em hospital psiquiátrico com as
taxas de desemprego na cidade de Nova York,
entre 1841 e 1968, demonstrou haver uma
relação entre os dois fenómenos, sendo o
aumento do desemprego acompanhado pelo
aumento do número de hospitalizações de casos
de psicoses. 

Segundo Brenner, os períodos de recessão
económica criam elevados níveis de stresse o
qual é responsável pelo aparecimento da doença
mental. A situação é particularmente acentuada
nas classes mais vulneráveis economicamente
pois não têm recursos, nem materiais nem psi-
cológicos, para fazer face a uma situação de
crise.

Saúde e Economia
Impacto da Crise Económica

em Saúde Mental

tema de capa
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A mesma conclusão pode ser retirada do estu-
do da Organização Mundial de Saúde publicado
em 2010 sobre os determinantes sociais da
saúde. Neste relatório podemos ler no que
respeita à saúde mental: "Os maus resultados de
saúde mental são normalmente associados a
emprego precário (por exemplo, contratos de tra-
balho não fixos, emprego sem contrato e trabal-
ho em regime parcial) (Artazcoz et al., 2005;
Kim et al., 2006). Os trabalhadores que sentem
insegurança no trabalho experimentam fre-
quentemente efeitos adversos na sua saúde físi-
ca e mental (Ferrie et al., 2002)" i.

De facto, os estudos mostram que comparati-
vamente aos contratos permanentes, os proble-
mas de saúde mental agravam-se na situação de
contratos temporários a prazo, agravam-se ainda
mais nas pessoas com contratos temporários
sem termo e adquirem maior expressão no caso
dos trabalhadores sem contrato.

A pobreza encontra-se igualmente associada
aos problemas de saúde mental. Ser pobre signi-
fica que não se tem rendimentos suficientes para
satisfazer as necessidades básicas em muitos
aspetos das nossas vidas. A pobreza determina o
tipo de habitação e a zona onde se vive, duas ca-
racterísticas fundamentais para uma boa saúde
mental. Além disso o indivíduo pobre tem
menores possibilidades de recorrer aos cuidados
de saúde necessários e tem geralmente menor
acesso ao sistema educativo, o que o impede de
progredir na vida profissional. O indivíduo fica
assim preso num verdadeiro círculo vicioso entre
a pobreza e a doença, do qual é difícil sair.

Como atuam as variáveis de caráter
socioeconómico na saúde mental

Se queremos encontrar medidas protetoras da
saúde mental precisamos de compreender de
que modo uma crise económica e financeira
pode afetar o bem-estar psíquico da pessoa.

A este respeito têm sido formuladas várias
teorias explicativas. Aquela que tem recebido
maior evidência dos estudos realizados é a que
acentua o papel do stresse ocasionado pelas
crises económicas. Nesta perspetiva, a ameaça à
saúde mental vem do facto de uma crise
económica dar origem a situações que podem
provocar grande stresse no indivíduo. Entre
essas situações conta-se o desemprego, a
diminuição de rendimentos, a falta de confiança
nas instituições e o clima de incerteza a respeito
do futuro.

Nestas situações o nível de ansiedade e de
stresse tem grande probabilidade de aumentar,
podendo atuar como elemento precipitante de
episódios de doença mental.

O aumento da ansiedade e do stresse por si
só não poria em causa a saúde mental das pes-
soas. Não há uma relação causal entre os dois
fenómenos. Mas se esse stresse ocorrer em pes-
soas que tenham vulnerabilidades de natureza
biológica, psicológica ou social, ele pode atuar
como fator precipitante colocando a saúde men-
tal em risco. Mesmo nestes casos, podem existir
fatores protetores, como por exemplo o apoio da
família, dos amigos ou de serviços especializa-
dos os quais funcionarão de forma a travar os
efeitos negativos do stresse. Por isso em alturas
de crise económica e financeira torna-se ainda
mais importante o apoio da família e das asso-
ciações de solidariedade social, bem como a
rede de cuidados de saúde mental.

Como promover a saúde mental em
alturas de crise

A perspetiva de agravamento da saúde mental
em alturas de crise económica obriga-nos a olhar
para a promoção da saúde mental de forma
diferente. Com efeito, a questão não se pode
resumir a tratar o indivíduo com problemas de
saúde mental, tornando-se necessária uma inter-
venção mais vasta na própria estrutura social.

Numa visão moderna da saúde mental as
questões ligadas à segurança no emprego são
fundamentais. Ora, a história recente tem
mostrado existir uma pressão das grandes
empresas multinacionais para formas de flexibi-
lização e precariedade do trabalho, colocando os
trabalhadores em situação muito pouco segura
relativamente ao seu futuro. Na União Europeia o
fenómeno pode ser identificado nos últimos vinte
anos. Como mostram os resultados do quarto
inquérito às condições de trabalho na Europa, o
trabalho em tempo parcial, o trabalho tem-
porário e o segundo emprego têm crescido
desde 1991 ii.

Calcula-se que atual crise económica e finan-
ceira tenha agravado esta situação o que poderá
ter reflexos negativos na saúde mental dos tra-
balhadores. A situação poderá ser mais grave
entre aqueles que têm responsabilidades familia-
res, especialmente nas mulheres, uma vez que
os dados relativos ao trabalho temporário sem
contrato mostram existir maiores percentagens
de mulheres do que homens nessa situação.

REVISTA BIPOLAR

A
D
EB

4

tema de capa



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

292

REVISTA BIPOLAR

5

A
D
EB

As políticas de promoção da saúde mental
devem incluir, por isso, medidas de promoção da
estabilidade do emprego e de segurança perante
o futuro, considerando o trabalho não como
mero fator de produção, mas como fonte de rea-
lização pessoal e de afirmação da identidade do
trabalhador.

Os efeitos negativos das crises económicas
podem ser ainda minorados pelos chamados
fatores protetores da saúde mental.

A este respeito os estudos realizados nos últi-
mos quarenta anos mostram a importância
desses fatores. Susan Gore, por exemplo, estu-
dou nos anos 70 a importância do apoio social
em vários tipos de trabalhadores incluindo
desempregados, e concluiu que a saúde mental
dos desempregados não era tão afetada quando
tinham algum tipo de apoio, nomeadamente,
sentirem-se aceites e apoiados pelos outros. 

Investigações realizadas nos anos 80 e 90
chegaram ao mesmo tipo de conclusão.

Mas para além do apoio social proporcionado
pela família e pela comunidade, nomeadamente
através de associações como a ADEB, cada pes-
soa pode cultivar uma atitude positiva de pro-
teção e promoção da sua saúde mental. O pen-
samento deve ser proactivo, isto é, não estar à
espera que alguém resolva os nossos problemas,
mas pelo contrário procurar soluções para a sua
resolução, incluindo pedir ajuda a outras pes-
soas ou instituições, ou serviços existentes na
comunidade. O maior stresse a que estamos
sujeitos em alturas de crise teve ser contraba-
lançado por uma atitude positiva de crença no
futuro e deve levar-nos a desenvolver as nossas
relações com os outros, pois como diz o povo, a
união faz a força.

Prof. Fausto Amaro
Sociólogo, Prof. do ISCSP/UTL

i CDSS (2010). Redução das desigualdades no período de uma geração.
Igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais.
Relatório Final da Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde. Portugal,
Organização Mundial da Saúde, p.5.

ii Parent-Thirion A et al. (2007). Fourth European Working Conditions Survey.
Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions.
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Tudo começou no ano de 1994. A minha filha,
uma jovem de 21 anos que frequentava o 3 º ano
da faculdade de letras, começou a dar sinais de
grande instabilidade emocional sem que se con-
seguisse identificar qualquer causa que pudesse
explicar tal estado. Não foi fácil convencê-la a
consultar um psiquiatra porque ela achava que
estava a enfrentar uma crise de crescimento pes-
soal, e por isso estava um pouco perdida, mas
que haveria de encontrar uma saída e então tudo
iria voltar à normalidade. Depois de várias
insistências lá fomos a uma consulta de psiquia-
tria na qual lhe foi diagnosticada uma depressão
major e donde saiu medicada com anti-depres-
sivos. 

Nada melhorou nos tempos que se seguiram.
Lutei desesperadamente contra a grande
resistência que ela tinha a tomar a medicação
dado que continuava a achar
que era uma situação que
conseguiria dominar e ultra-
passar. Muito pelo contrário
as coisas foram piorando,
tendo a Carla deixado a fa-
culdade e arranjado um
emprego, por sinal nada
compatível com o estado em
que se encontrava uma vez
que trabalhava por turnos,
incluindo turnos nocturnos.
Continuando a negar que
estava doente, recusava-se a tomar a medicação
e a voltar ao psiquiatra, até que em 1 de Maio de
1995, num quadro de completa rotura com a
realidade, foi internada compulsivamente no hos-
pital Júlio de Matos. 

O dia 1 de Maio de 1995 foi o pior dia da
minha vida. Assaltaram-me todas as dúvidas. O
que é que tinha acontecido? Será que tinha
feito bem em levá-la ao hospital? Será que a
minha menina seria bem tratada ali? O que
iriam fazer com ela? Será que me iriam
devolver a filha que eu tinha? Será que ela iria
recuperar a sua vida? Estava morta de medo,
era tudo tão assustador…

A Carla esteve internada três meses. Durante
esse período no contacto com o psiquiatra ia-me
apercebendo de que também ele parecia não ter
certezas, primeiro falaram em esquizofrenia,
depois em personalidade borderline mais tarde
em perturbação esquizo-afectiva. Só muito mais
tarde vim a saber que foi recorrendo a electro-
choques que conseguiram reverter a situação e

trazê-la de novo à realidade. Os oito meses que
se seguiram foram passados em hospital de dia
(das 9h ás 16h) para ajudar no processo de reso-
cialização, isto é, reaprender e exercitar as roti-
nas que fazem parte do quotidiano de qualquer
pessoa.

No ano seguinte, após uma tentativa de
regresso à faculdade, a Carla começou a traba-
lhar o que era manifestamente difícil devido aos
efeitos secundários da medicação. Doía ver a
dificuldade que ela tinha em se levantar de
manhã, em se manter acordada, em enfrentar
alguns comentários pouco felizes das colegas de
trabalho quando o seu desempenho não corres-
pondia ao que esperavam. Mas a minha menina
foi muito corajosa, diria mesmo uma heroína,
enfrentou tudo e lutou desesperadamente por ter
a sua vida de volta.

Pela minha parte,
durante esse tempo
dediquei-me a procurar
informação que me aju-
dasse a perceber o que se
tinha passado e a tentar
descobrir se existiria algu-
ma forma de evitar que
aquilo voltasse a acontecer.
Foi neste processo de
busca que descobri a ADEB
e que fiz o primeiro con-
tacto. Falaram-me nas

sessões psicopedagógicas, e na primeira que
aconteceu lá estava eu à procura de respostas.

Não me lembro qual era o tema da sessão
mas lembro-me muito bem de me sentir como se
estivesse em casa. Havia como que uma grande
identificação com aquelas pessoas, elas falavam
das mesmas coisas que eu, tinham as mesmas
preocupações, as mesmas dúvidas, as mesmas
angústias e os mesmos medos, sentia-me como
se tivesse deixado de estar só. Por outro lado as
explicações que o psiquiatra ia dando faziam
todo o sentido e clarificavam muitas das dúvidas
que carregava há muito. Sai dessa sessão com
um sentimento de esperança, era como se
tivesse encontrado um caminho.

Logo na primeira oportunidade fiz-me sócia
da ADEB e arrebatei todos os materiais que por
lá encontrei, incluindo um monte de revistas
antigas. Li tudo e percebi que é no conhecimen-
to da doença e dos seus sintomas, e principal-
mente na apetência para identificar os sinais de
crise, que está a forma de lidar com a doença,
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“... percebi que é no
conhecimento da doença
e dos seus sintomas [...]
que está a forma de viver
e conviver com ela. Esta
foi a descoberta mais
importante desta longa
caminhada.”
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isto é, de viver e conviver com ela. Esta foi a
descoberta mais importante desta longa cami-
nhada. Logo que foi possível passei a frequentar
os grupos de auto-ajuda para familiares e as con-
sultas de apoio na associação. Após cada sessão
sentia-me mais forte e mais preparada para lidar
com a doença.

O passo seguinte foi convencer a Carla a ir
assistir uma sessão psicopedagógica, acalentan-
do a esperança de acontecer com ela o mesmo
que tinha acontecido comigo. Ela resistiu ainda
uns tempos uma vez que, embora tomasse a
medicação, continuava sem aceitar que tinha
uma doença do foro psiquiátrico. Quando
acabou por aceder a ir a uma sessão ouviu tudo
com a maior atenção e no fim comentou "afinal
há mais pessoas a sentir exactamente o mesmo
que eu e sofrem de uma doença, então eu não
sou anormal. O que tenho é uma doença". Esse
foi o dia em que a Carla aceitando a doença deu
o primeiro grande passo para a recuperação.

A partir desse dia a Carla leu tudo o que
encontrou acerca de doenças

mentais e tornou-se
cooperante
aceitando fazer expe-
riências com vários medicamen-
tos. Não foi nada fácil acertar na medicação
adequada ao caso dela, foi um longo período de
uma estabilidade precária e do consequente
sofrimento. Foi ainda internada mais duas vezes
em 2001 e 2005, tendo sido confirmado o dia-
gnóstico de perturbação bipolar. Ambos os inter-
namentos foram de curta duração e foram feitos
com o seu acordo.

Desde 2005 que a Carla está estável, trabalha,
tem a sua casa e faz uma vida normal. É respon-
sável pela gestão das idas ao psiquiatra, o que
faz de dois em dois meses, e da compra e toma
da medicação. Estabeleceu com o psiquiatra
uma relação de confiança, o que tem ajudado
muito. É responsável e identifica bem os sinais
de crise, pedindo ajuda de imediato. Tem muita
consciência das suas fragilidades, como por
exemplo da sua menor capacidade de resistência
a factores adversos, como por exemplo o "stress",
e com o tempo tem ido aprendendo a criar defe-
sas. Pratica um estilo de vida saudável, sem
excessos, o que também tem ajudado muito a
manter a estabilidade. Da família ela sabe que
tem o apoio que precisar.

Neste longo caminho tenho aprendido muito e
por isso não gostaria de terminar este teste-
munho sem salientar duas coisas que considero
de enorme importância: os factores que con-
tribuem para a estabilidade do doente e os
aspectos que considero que devem ser tidos em

conta no apoio que os familiares prestam. 
Assim, em meu entender, constituem factores

de estabilidade os seguintes: a aceitação da
doença e das suas condicionantes; o conheci-
mento da doença e a identificação dos sinais de
crise; ter estabilidade profissional e uma relação
afectiva gratificante; um estilo de vida saudável;
o apoio médico regular e uma relação de confi-
ança com o psiquiatra; o apoio familiar na medi-
da do necessário. 

No que respeita ao apoio dos familiares apren-
di que este deve ser doseado de acordo com as
circunstâncias, isto é, umas vezes pode ter que
ser mais efectivo e outras menos, dependendo
da situação em concreto. É importante não
menorizar ou infantilizar o doente e dar espaço à
sua co-responsabilização no apoio que está a ser
prestado. É fundamental que o familiar que está
a prestar apoio tente perceber quando é que
pode pedir mais colaboração ao
doente ou quando é que este não
tem condições para responder.

Jocelina Basílio

testemunho
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Com efeito, num período de grande constran-
gimento financeiro poderá parecer absurdo que
o Coordenador Nacional para a Saúde Mental
faça esta declaração mas, acreditem, é feita de
modo ponderado e determinado. Se o sector não
prescinde de financiamentos orçamentais que
viabilizem em vários locais do país a prosse-
cução do Plano Nacional da Saúde Mental
2007/2016, bem como condições de inter-
venção clínica, precisa de sobremaneira de asse-
gurar prioritariamente o aprofundamento e a
consolidação do investimento humano, incluindo
o de várias pessoas que se encontram em
lugares chaves da administração. É que, como é
bem sabido, com toda a carga de estigma em
relação à doença mental, que levou à sua secun-
darização em termos culturais e sociais, a
mesma também se repercutiu nos responsáveis
políticos, dessensibilizando-os quanto à necessi-
dade de reforma e de investimento no sector.
Mas entre nós tem-se verificado que alguma
coisa de relevante tem mudado quando os
responsáveis políticos têm essa sensibilidade.
Depois de 2 Ministros da Saúde "amigos da
Saúde Mental" afigura-se como uma garantia,
saber que no actual ministério pelo menos a pes-
soa que nos tutela, o Secretário de Estado
Adjunto do Ministro, tem essa sensibilidade,
adquirida, permitam-me a imagem, de modo
"congénito". 

Por uma feliz coincidência, a Coordenação
Nacional para a Saúde Mental tinha antecipada-
mente programado para o ano em curso um
investimento estruturado na sensibilização e
dinamização da componente utentes e
cuidadores em Saúde Mental, cuja conscienciali-
zação e intervenção pública se afigura fulcral

para a garantia de um futuro promissor no sec-
tor e cuja expressão em termos de visibilidade
pública, muito menos de estatuto de parceiros
efectivamente representativos do sector, tem
sido diminuta, permitindo o despontar de uma
ou outra ONG com pseudo-representatividade de
utentes e familiares, mas que de facto, importa
denunciá-lo, de iniciativa de profissionais e com
inequívocas ligações e compromissos à indústria
farmacêutica. Embora a divulgação internacional
do lema do Dia Mundial tenha sido tardia, foi
possível acoplar à organização da efeméride o 1º
Encontro Nacional de Utentes e Cuidadores em
Saúde Mental. Ao analisar o que se passa em
particular por muitos países da UE que têm a
assistência em saúde mental mais desenvolvida,
é minha convicção que sem uma sociedade civil
atenta e interveniente, que se imponha como
parceiro social aos Governos e à sociedade por-
tuguesa em geral, conseguindo ser respeitada
como tal, vai ser mais difícil a nível dos min-
istérios da saúde conseguir uma dinâmica de
afirmação do sector como a que, com flutu-
ações, tem existido desde 1996. Só com associ-
ações e federações de utentes, familiares e ami-
gos de pessoas com doença mental que fiscali-
zem a qualidade das prestações clínicas, denun-
ciando as incorrecções, sinalizem à tutela e às
administrações da saúde os desvios nas políticas
e nas orientações internacionais com que
Portugal esteja comprometido, em particular no
âmbito da UE e da OMS, em suma a utilização
activa dos direitos de cidadania próprios de uma
sociedade democrática, o esforço em curso difi-
cilmente terá garantias de êxito. 

Vivemos numa época de "vacas magras", mas
no actual Ministério a saúde mental manter-se-á

Poucas vezes o lema proposto pela Federação Mundial da Saúde Mental
para a comemoração do Dia da Saúde Mental terá sido tão pertinente em
Portugal - "O Grande Impulso: Investir na Saúde Mental"!
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como área de atenção prioritária, passando a
estrutura que irá substituir a Coordenação
Nacional a ter mais capacidade de intervenção
junto dos serviços prestadores, sendo o bom
Plano Nacional (sinto-me à vontade para o quali-
ficar por não ter colaborado na sua elaboração)
para continuar a concretizar-se, em particular
nas vertentes da desinstitucionalização, da rede
de SLSM e dos cuidados continuados, embora
estes, infelizmente e por motivos financeiros,
com um arranque de novo adiado. São vertentes
complementares e, por coincidência, também
compromissos internacionais do nosso país - o
da desinstitucionalização e de cuidados comu-
nitários através da EU e do Conselho da Europa,
o dos cuidados continuados com a OCDE em
2005. Como é bem evidente para todos os que
intervêm no sector, sem, entre outras, estas
reestruturações, a reforma da saúde mental fica
bloqueada. É que, como é de há muito sabido, a
institucionalização das pessoas com doença
mental grave é duplamente onerosa: em termos
financeiros (os grandes hospitais psiquiátricos
são estruturas muito pesadas e por isso caras) e
em termos emocionais para os utentes e famílias
são alternativas dramáticas, pelo sentimento de
desumanização e desindividualização que des-
pertam.

Mas sendo as Doenças Mentais Graves ten-
dencialmente crónicas e altamente incapaci-
tantes, há que providenciar soluções humani-
zadas e de efectiva reabilitação psicossocial, por-
tanto mais eficazes e não institucionalizantes,
isto é, comunitárias, que simultaneamente cor-
respondam ao que internacionalmente, em ter-
mos clínicos e científicos, é considerado como o

mais adequado. É esse o objectivo dos Cuidados
Continuados Integrados de Saúde Mental, que
ainda aliam outra vantagem - têm significativa-
mente menor custo para o Estado. E são
respostas em que temos experiência nacional
relevante, através da aplicação do Despacho
Conjunto 407/98, que me é particularmente
grata por ter sido à época o representante do
Ministério da Saúde na articulação com a
Segurança Social, experiência que tive o gosto de
actualizar e aprofundar na estruturação dos
CCISM, com o apoio de uma Equipa de Projecto
constituída por pessoas conhecedoras do ter-
reno, responsáveis e motivadas. Como é sabido,
neste novo contexto para além das IPSS podem
também candidatar-se entidades públicas e pri-
vadas, sendo várias, felizmente, as destes secto-
res que têm manifestado intenção de participar,
num universo de tipologias mais alargado cuja
intervenção terá por base um Plano Individual de
Intervenção (PII), com monitorização programa-
da e estruturada, quer da intervenção quer da
qualidade, cientifica e tecnicamente bem susten-
tadas e mantendo o vínculo clínico prévio à inte-
gração. Uma palavra ainda para duas novidades
do projecto - o apoio domiciliário técnico, parti-
cularmente desejável nas regiões com maior ra-
refacção de profissionais de saúde mental e na
malha das grandes urbes, bem como a extensão
da maioria das tipologias a crianças e adoles-
centes, sector em que existe uma quase total ra-
refacção nacional de respostas de tipo "comu-
nidade terapêutica" quando estão em causa a
doença mental grave e as perturbações de com-
portamento.

REVISTA BIPOLAR

A
D
EB
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Dr. Álvaro Carvalho
Médico Psiquiatra

Coordenador Nacional de Saúde Mental
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A primeira edição da revista Bipolar
data de Agosto de 1992. A revista
Bipolar é uma das prioridades da ADEB
dentro da valência Educação para a
Saúde Mental. Durante duas décadas
tem sido distribuída aos associados,
familiares, técnicos de saúde e comu-
nidade em geral.
Os seus artigos científicos são cada vez
mais respeitados e reconhecidos e os
seus testemunhos cada vez mais
genuínos e representativos. A revista
Bipolar assume, atualmente, o estatuto
de melhor revista na área associativa e
publicação científica de referência no
campo da Saúde Mental, em Portugal. A
sua imagem tem sofrido várias transfor-
mações ao longo dos anos: no número
de páginas, número de colunas, tipo de
papel e até número de cores.
A Direção da ADEB tem mantido firme a
prioridade em manter uma revista de
qualidade superior que prestigie a
Instituição e que orgulhe todos os
seus associados. No entanto, nem
sempre foi fácil aguentar este órgão
de comunicação ativo e a circular.
Apesar de todos os esforços levados
a cabo pela Direção da ADEB, a situa-
ção económica atual tem vindo a invia-
bilizar o patrocínio para impressão e dis-
tribuição da revista no ano de 2012.
Assim, a Direção decidiu ajustar a
estratégia editorial da revista, definindo
a periodicidade para trimestral e
reduzindo o tamanho para 8 páginas.
Decidimos também que era boa altura
para reformular a sua estrutura gráfica.
Adotou-se um novo layout adaptado a
artigos concisos e que consideramos
mais moderno e apelativo.

Delfim Augusto de Oliveira
Presidente da Direção da ADEB

2

O aparecimento de uma perturbação
psiquiátrica na adolescência ou na entra-
da da idade adulta é particularmente
desafiadora no que diz respeito à con-
cretização dos objectivos nestas idades,
especificamente no que diz respeito à
independência. Nesta fase, muitos jovens
conseguem sair de casa, ganhar inde-
pendência financeira, terminar a facul-
dade, encontrar emprego e desenvolver
relações afectivas. Contudo, para os
jovens, no inicio do aparecimento da per-
turbação bipolar, a desorganização, a
hospitalização, o impacto da perturbação
nas funções cognitivas, sociais e emo-
cionais pode atrasar estes objectivos, e
criar sentimentos de inferioridade quando
estes jovens se comparam com os outros,
comprometendo um crescimento
psíquico saudável. Na generalidade o
adulto com o diagnóstico de PB tem
baixa auto-estima e baixa auto-confiança
mesmo quando clinicamente estabilizado.

Quadro Clínico - Perturbação do Humor -
Bipolar

Nos adolescentes os sintomas podem
apresentar-se de forma diferente à dos
adultos, podem experimentar graves e
repentinas mudanças de humor várias
vezes por dia. 

Num estado de mania, os adolescentes
podem apresentar um défice de atenção,
aumento de energia, pensamentos de
grandiosidade, verborreia, aceleração do
pensamento, obstinação na concretiza-
ção de determinados objectivos. hiper-
sexualidade, diminuição da necessidade
de dormir e hiperactividade. 

Editorial Tema de Capa

A Perturbação Bipolar
na AdolescênciaBipolar, a revista...
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Neste período é fulcral ajudá-los a direc-
cionar toda esta energia em actividades
produtivas, concretizáveis, com um
princípio, meio e fim. O adolescente pre-
cisa de ajuda para definir metas realistas
e compreender que o seu excesso de
energia deve ser contido e canalizado
para tarefas concretizáveis. 

Os adolescentes deprimidos podem não
parecer estar tristes. Em vez disso,
podem não querer estar com os cole-
gas, precisar de dormir mais do que é
habitual, ter irritabilidade, ou chorar
sem nenhuma razão. Em algumas situ-
ações os adolescentes podem falar acer-
ca da morte e de um desejo de morrer. 
Neste período a preocupação pelo seu
bem-estar é normalmente suficiente para
ajudá-las a permanecerem seguras e não
rejeitarem o ambiente escolar e social. Às
vezes, basta perguntar o que está errado
e como quer ser ajudado para que o ado-
lescente se sinta melhor, é importante
que ele não se sinta sozinho na sua
angústia e sofrimento. Num estado
depressivo pode ser extremamente difícil
acordar e levantarem-se a tempo do iní-
cio das aulas, especialmente em determi-
nadas épocas do ano. Elas não devem ser
penalizadas por esse atraso que tem uma
razão biológica. 

Como foi referido, poderá não ser possí-
vel discernir claramente episódios
definidos de mania e depressão, porque
muitas vezes os adolescentes com PB
têm os dois estados ao mesmo tempo,
este estado denomina-se de crise mista
onde existe um predomínio de períodos
de agitação e irritabilidade. Neste período
o adolescente revela elevados índices de
agressividade e um comportamento
desafiador, sendo provavelmente o esta-
do de maior dificuldade de gerir e con-
trolar.
A melhor estratégia para a resolução
destes comportamentos é tentar manter
sempre a mesma posição (não ter um dis-
curso contraditório) e ter um comporta-
mento assertivo (não ser agressivo nem
passivo perante os comportamentos con-
flituosos do adolescente). Nestes perío-
dos de crise é fundamental ser-se ser
firme e consistente, e dar ao adolescente
escolhas positivas e aceitáveis. Os ulti-
matos e ameaças levam frequentemente
a escolhas negativas. 

Apesar de, em muitas ocasiões, ser difícil
manter uma postura contentora e afectu-
osa, já que a pessoa se sente agredida e
tende a responder da mesma forma, pen-
samos que uma estratégia possível é pen-
sar e sentir que o adolescente está
doente e que o seu descontrole (irritabili-
dade extrema e agitação) são sintomas
de uma doença.

O Adolescente e a Família

Os adolescentes vivem na sua maioria
com a sua família de origem, desse modo
a família tem um papel crucial no trata-
mento do adolescente. É essencial que os
pais compreendam e aceitem a doença
dos seus filhos. Sabemos que os pais e
irmãos podem vivenciar momentos de
elevado stress, confusão, culpa, medo e
sentimento de desamparo durante uma
crise, quer seja de euforia ou depressão.
O apoio dado aos familiares torna-se
assim fundamental, sendo que este passa
essencialmente pela psicoeducação (indi-
vidual e/ou em grupo) e pela partilha de
experiências e vivência em comum (grupo
de auto-ajuda).
Sabe-se que curso e prognóstico da
doença tem a ver com uma série de
factores biopsicossociais, tais como a
aceitação do próprio, da sua adesão
ao tratamento, e também do apoio
familiar.
Sendo que a PB é uma perturbação do
humor, esta vai condicionar invariavel-
mente, nos momentos de crise, a
expressão de emoções do adolescente. A
família pode tentar facilitar a comuni-
cação, proporcionando um espaço aberto
à expressão das emoções, mesmo que
estas sejam extremadas, como por exem-
plo o adolescente referir que tem alturas
em que sente que a sua vida não faz sen-
tido. Quando estes sentimentos são ver-
balizados, existe uma maior possibilidade
do adolescente ser ajudado.

O Adolescente e a Escola

Como já vimos a perturbação de humor,
nos momentos de crise, afecta emoções,
comportamentos, cognições e inte-
racções sociais. Nestes períodos os ado-
lescentes com PB são muito vulneráveis a
situações de stress. Acima de tudo, estes
adolescentes necessitam de um dia estru-
turado e previsível, promovido por pro-
fessores flexíveis capazes de ajudá-los a
permanecerem controlados quando têm
de passar por situações mais difíceis.

Uma boa comunicação entre a família e a
escola é fundamental. O contacto deve
ser frequente, oportuno e centrado na
resolução de problemas (em vez de cul-
pas). A escola deve informar os pais se
nota alguma alteração no humor/compor-
tamento do adolescente. Por sua vez, os
pais devem informar os professores de
qualquer incidente ocorrido em casa de-
sencadeador de stress ou alterações de
medicação e os possíveis efeitos
secundários da introdução de um novo
medicamento, como por exemplo, estar
sonolento no período da manhã.
Algumas estratégias para lidar com um
adolescente com PB, em crise:
Flexibilidade para adaptações curriculares
e diferenças nas apresentações, 
Paciência para ignorar comportamentos
negativos e encorajar e incentivar com-
portamentos positivos, para que o ado-
lescente faça escolhas positivas. O mais
importante é a capacidade de per-
manecer calmo e de ser um modelo de
comportamento desejado. 
Boa gestão de conflitos fomentar a
capacidade para resolver conflitos sem
uma postura agressiva e confrontativa,
mas sim de uma forma positiva. 
Receptividade à mudança e estar
disponível para trabalhar em conjunto
com o pais da criança, os médicos, e ou-
tros profissionais para melhor satisfazer
as necessidades da criança. 
Sentido de Humor a capacidade de rir de
si mesmo em determinadas situações. Os
professores que conseguem rir dos seus
próprios erros, e levar diversão e humor à
sala de aula reduzem nível de stress que
os alunos sentem.

Intervenção Psicoterapêutica

A intervenção psicoterapêutica, dos técni-
cos de saúde, tem como propósito
aumentar a consciência do adolescente
do seu problema de saúde. Ajudá-lo a
compreender, aceitar e encontrar as suas
melhores estratégias para lidar com os
períodos de crise, já que o curso e
evolução da perturbação dependem de
outros factores além da medicação. 

“ Os adolescentes
deprimidos podem
não parecer estar
tristes. “
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São várias as possíveis intervenções,
sendo que as questões fundamentais a
serem trabalhadas passam em primeiro
lugar por criar uma boa aliança terapêuti-
ca com o adolescente e desenvolver um
compromisso para com o seu projecto
terapêutico. O técnico de saúde deve ser
conhecedor do estágio de desenvolvi-
mento do adolescente e de que forma
isto se reflecte na sua compreensão da
doença, é fundamental adequar o discur-
so e forma de intervenção consoante
este estágio. É importante envolver a
família e amigos no processo terapêutico.
Estar atento ao aparecimento de pertur-
bações associadas (ex: Fobia Social,
Abuso de Substâncias) e introduzir
estratégias de prevenção.
Por último, mas não menos importante,
encontrar a forma, junto do adolescente,
de discutir abertamente todas as
questões relacionadas com a pertur-
bação, mas que não sejam minimizadas
nem aumentadas. Sabemos que quando
determinadas questões são sobreva-
lorizadas podem provocar elevada
ansiedade interferindo negativamente no
curso e evolução da doença.

4

A Adolescência e a ADEB

A Valência de Apoio ao Adolescente com
Distúrbio de Humor tem como propósito,
por um lado, uma avaliação e um enca-
minhamento que permita um diagnóstico
precoce, de modo a prevenir o agrava-
mento da doença e possibilitar mais gan-
hos de saúde, e por outro lado, o acom-
panhamento clínico dos adolescentes e
suas famílias. O trabalho realizado nesta
valência tem tido uma evolução gradual.
Actualmente, desenvolve-se em três ver-
tentes:

• Apoio Individual ao adolescente, quan-
do existe o diagnóstico de
Perturbação de Humor: Unipolar ou
Bipolar;

• Apoio à Família, compreensão da
dinâmica familiar, compreensão dos
papéis adoptados após diagnosticada
a problemática. Intervenção
Psicoeducativa na Doença;

• Intervenção em contexto escolar, esta
é uma intervenção de carácter psi-
coeducativo, através de Sessões
Psicópedagógicas.

Em estudos retrospectivos nos adultos
com o diagnóstico de BP, concluiu-se que
60% tinha experienciado uma crise antes
dos 20 anos, e 10%-20% antes dos 10 anos.
A consciencialização desta realidade e o
aumento de conhecimentos nesta área
permite a possibilidade de Prevenção. 
Prevenção não só no curso e evolução da
doença, mas também para permitir que o
adolescente possa desenvolver a sua per-
sonalidade de uma forma mais saudável,
sem interferência negativa de uma
doença que, quando activa, compromete
gravemente a qualidade das suas
relações interpessoais, e assim o seu
futuro biopsicossocial.

Ana Isabel Berrincha, Psicóloga Clínica da ADEB
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sintomas podem
apresentar-se de
forma diferente à dos
adultos, podem
experimentar graves
e repentinas
mudanças de humor
várias vezes por dia. “
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I. Introdução

A adolescência pode ser um período de
grandes desafios, sendo o termo deriva-
do do latim adolesco que significa
crescer.
A maturação física é desencadeada por
fenómenos endócrinos1, sendo nesta fase
que se atinge o pico de crescimento e o
desenvolvimento dos caracteres sexuais
secundários, com a puberdade. Também
a modificação da composição corporal
contribui para uma marcada transfor-
mação da imagem do adolescente.1 No
sistema nervoso central, alterações neu-
robiológicas como a remodelagem sináp-
tica com predomínio no córtex pré-
frontal determinam uma importante
componente da maturação e que só
estará concluída no início da idade adulta
com implicações em áreas como a capaci-
dade de organização, planeamento,
decisão e controle dos impulsos2.
A nível psíquico e relacional, importa
apontar algumas das etapas que muito
contribuirão para a transição entre a
infância e a idade adulta3: i) movimento
de autonomização em relação aos
cuidadores e transformação das relações
interpessoais ii) estruturação da identi-
dade sexual iii) construção da identidade
social e moral e do seu sistema de valo-
res iv) maturação cognitiva, com
aquisições ao nível do pensamento for-
mal e do raciocínio hipotético-dedutivo e
abstracto.

Cada adolescente viverá este processo no
seu ritmo próprio, com mais ou menos
conflitos e de acordo com a sua individu-
alidade, história de vida e ambiente socio-
familiar. Trata-se de uma fase de rupturas
e de perdas, mas também de conquistas,
com avanços e recuos. A forma como se
vive esta mudança pode ser muito diver-
sa. Em alguns casos porém, a transição
para a idade adulta pode ser marcada por
conflitos internos e interpessoais de
maior intensidade e que poderão traduzir
sofrimento psíquico e uma eventual per-
turbação do ponto de vista clínico3.
É importante detectar e actuar precoce-
mente nas perturbações mentais da
infância e adolescência, cuja prevalência
é muitas vezes subestimada. Ao contrário
dos sintomas "normais", que surgem
como transitórios, pouco intensos, restri-
tos a apenas um contexto da vida e que
não provocam disfunção no desenvolvi-
mento pessoal e familiar4, já os sintomas
com significado patológico apresentam-
se de forma prolongada, intensa, invasiva
do desenvolvimento em vários
contextos4 merecendo atenção clínica e
intervenção com brevidade, a fim de se
evitar o sofrimento do adolescente e da
família, assim como evoluções prognósti-
cas desfavoráveis.

II. A Perturbação Depressiva na dolescência

Epidemiologia
Estima-se que a prevalência de pertur-
bações depressivas na infância seja de 1-
2% e que na adolescência chegue aos 3-
8%5. Enquanto na infância não existe signi-
ficativa diferença de género, já entre ado-
lescentes a depressão atinge mais as
raparigas que os rapazes na proporção de
2 para 1.6

Assim, ao contrário do que se pensava
até ao início do século XX, os estudos
demonstram a existência de pertur-
bações depressivas desde a primeira
infância. O aumento da incidência após a
puberdade parece dever-se a um conjun-
to de factores entre os quais hormonais,
genéticos, psíquicos e do neurodesen-
volvimento.5

Etiologia e Factores de Risco
A etiologia da depressão é ainda pouco
conhecida e considerada multifactorial.
São apontados como factores de risco
para o desenvolvimento de perturbações
depressivas, características genéticas,
neuroendócrinas, neuroquímicas (sis-
temas serotoninérgico e noradrenérgico),
do temperamento, estilo vinculatório e
personalidade e ainda ambientais (adver-
sidades como maus-tratos, disfunção
familiar ou doenças psiquiátricas nos
cuidadores) 6,7.

Tema de Capa

Um Olhar
Sobre a Depressão
na Adolescência
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Compreendendo a Depressão na
Adolescência - alguns contributos
O termo "depressão" pode ser entendido
de várias formas na adolescência: como
estado de humor (tristeza intensa, dife-
rente da tristeza normal), como síndrome
(sintomas afectivos, cognitivos e compor-
tamentais) ou ainda como perturbação
(sintomas depressivos obedecendo a
determinados critérios) 8.
Do ponto de vista da compreensão psi-
canalítica também é possível diferenciar a
depressão como organização mental em
várias entidades9: 1. depressividade, na
qual sobressaem a baixa auto-estima, a
culpabilidade, a vulnerabilidade à perda, a
tendência à adinamia, o superego severo
e a idealização do passado. 2. reacção
depressiva, como resposta à perda ou
abandono afectivos, reacção esta que
pode cursar com dor e abatimento ou
raiva e revolta 3. desenvolvimento
depressivo, com auto-desvalorização e
auto-acusação pela perda, com elabo-
ração endógena dos sentimentos de infe-
rioridade e culpa; 4. processo depressivo
que corresponderá à doença, com
mecanismos patológicos como as pro-
jecções e introjecções que caracterizam o
funcionamento depressivo do ponto de
vista psicodinâmico9.
Entre as teorias cognitivas destaca-se o
modelo da distorção cognitiva, no qual a
depressão se associa a uma visão negati-
va e a falsas crenças acerca do próprio,
do mundo e do futuro (tríade cognitiva).6

Os estilos cognitivos negativos conduzem
a sentimentos de culpa e desesperança
perante acontecimentos de vida adversos
como as perdas, derrotas ou rejeições.7

Estas características poderão ser causa
ou consequência do processo depressivo
e surgem também nas crianças e adoles-
centes com outras perturbações
psiquiátricas.10 As distorções cognitivas
depressogénicas podem ser encontradas
em crianças a partir dos 5 anos e pare-
cem ser relativamente estáveis e estar
relacionados com o risco de depressão
e/ou de recorrência de episódios depres-
sivos5.

6

Apresentação Clínica 
A apresentação clínica da depressão na
adolescência aproxima-se já dos sintomas
descritos na fenomenologia da depressão
do adulto, embora com algumas particu-
laridades. São sintomas comuns o humor
depressivo (ou irritável no caso do ado-
lescente), a perda de interesse, alte-
rações do apetite ou peso (nas crianças
há falha em atingir o ganho de peso
esperado para o crescimento), alterações
de sono, alterações psicomotoras, fadiga,
sentimentos de inutilidade ou de culpa,
incapacidade de concentrar-se ou inde-
cisão, pensamentos recorrentes de morte
ou ideação suicida11.
Nos quadros depressivos da adolescência
são também frequentemente encontra-
dos sintomas físicos ou sintomas compor-
tamentais (como a agressividade), assim
como as suas consequências em contex-
to escolar e familiar - diminuição do rendi-
mento, absentismo, processos discipli-
nares, conflitos familiares, entre outros. 
Um episódio não tratado de depressão
na adolescência tem uma duração média
de 7 a 9 meses e o risco de recorrência é
de cerca de 50%.7

As características da adolescência
somadas à sintomatologia depressiva e
às suas consequências poderão levar os
jovens a certos comportamentos de risco
como são os consumos de substâncias
ilícitas e o tabagismo ou álcool em exces-
so. Os movimentos de autonomia e os
processos identitários podem convergir,
no quadro depressivo, com dificuldades
de integração social e isolamento, com
consequências devastadoras para o
desenvolvimento do adolescente.

Avaliação  
Na avaliação do adolescente com suspeita
de quadro depressivo, é a entrevista clíni-
ca e a observação com exame do estado
mental que apresentam maior validade
diagnóstica. Na entrevista clínica são
importantes os dados da história actual
mas também da história pregressa e
familiar. A informação de terceiros é facil-
mente obtida, na maioria dos casos, junto
da família. A confidencialidade é um
importante factor que deverá ser esclare-
cido com o jovem no início do seguimento
e de acordo com regras definidas. A avali-
ação do risco suicidário é parte integrante
do processo de avaliação da saúde mental
na adolescência e deve ser particular-
mente cuidadoso no jovem deprimido.
Poderão ser necessários exames comple-
mentares de diagnóstico para despiste de
doenças orgânicas e uma avaliação psi-
cológica.

Tratamento
Os jovens podem ser referenciados a
equipas especializadas de pedopsiquiatria
até aos 18 anos e essa referenciação é
habitualmente realizada por médicos,
psicólogos, ou professores, quando exis-
tem suspeitas ou dúvidas diagnósticas ou
quando a intervenção comunitária é con-
siderada insuficiente. O tipo de inter-
venção dependerá de múltiplos factores
e poderá constituir-se de consultas tera-
pêuticas, psicoterapia individual, terapia
familiar, grupos terapêuticos e/ou utiliza-
ção de psicofármacos. O técnico oferece
a sua disponibilidade para ouvir o adoles-
cente, empatizando com o seu sofrimen-
to e ajudando-o a encontrar alternativas
e também para estar com a família, sensi-
bilizando-a para o significado dos sin-
tomas. Pretende-se a recuperação do
equilíbrio afectivo, a melhoria da comuni-
cação intra-familiar, a promoção da
autonomia e da relação inter-pares, a
integração escolar e a estruturação de

“ O termo adolescên-
cia deriva de adolesco
que em latim signifi-
ca crescer “
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um projecto de futuro realista e gratifi-
cante. Sempre que possível e/ou
necessário, a prática é multidisciplinar e
interinstitucional (cuidados de saúde
primários, consulta especializada, interna-
mento, escola, serviços sociais e comu-
nitários, entre outros) implicando um tra-
balho em rede que potencia a eficácia
dos tratamentos instituídos e contribui
para a recuperação do adolescente e
para a retoma do seu desenvolvimento.

Suzana Henriques, Médica interna de pedo-
psiquiatria, Clínica da Juventude - Hospital
Dona Estefânia
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O que é para ti a Doença Bipolar?

Para mim a perturbação bipolar é uma
doença cujos pólos são a euforia e a
depressão.

Recordas-te da tua 1ª crise de humor? O que
sentiste na altura?

Sim. Recordo-me. Aos 17 anos senti que
era a melhor pessoa do mundo. Comecei
a sentir-me muito bem comigo própria.
Punha a música muito alta porque pensa-
va que as minhas amigas estavam a com-
binar fazer-me uma festa surpresa (isto já
era a psicose a invadir a minha cabeça).
Nesta fase dormia muito mal, dormia
pouco, acordava de madrugada para
escrever ou para ouvir música. De
repente, comecei a sentir-me culpada por
coisas sem qualquer razão, como por
exemplo o medo de sair à rua.

Quando te diagnosticaram a perturbação
bipolar, o que sentiste?

Senti que era doente mental.

O que achas ser necessário para estares
estável?

Tomar SEMPRE os medicamentos. Ir às
consultas de psiquiatria e psicologia e ser
sincero nelas. Ir a Caxias fazer regular-
mente análises de sangue. Contar com a
ajuda da família porque é ela que vê
como estamos no dia-a-dia.

Como te sentes quando estás em euforia?

Sinto que estou mais agitada, escrevo e
falo mais do que é normal, tenho o pen-
samento mais rápido, estou muito alegre
e muito exaltada ao mesmo tempo.

Como te sentes quando estás em depressão?

Aos 21 anos sentia-me muito triste, ver-
dadeiramente triste, sem vontade de
fazer nada, absolutamente nada. A título
de exemplo, posso dizer que passava
horas na cama, dependia muito das pes-
soas que me estavam a cuidar, na Ajuda,
durante o meu internamento. Comecei a
ter várias psicoses e os médicos que me
estavam a seguir fizeram-me imensos
exames para ver se conseguiam resolver
o problema. Pensava que ninguém gosta-
va de mim.

Entrevista realizada por Ana Isabel Berrincha,
Psicóloga Clínica da ADEB a Isabel Rivero
Machado, sócia da ADEB

Testemunho

O que é para ti a
Doença Bipolar?
Perturbação Bipolar na Adolescência
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O Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre
Gerações 2012 tem o objetivo de sensi-
bilizar para o contributo dos Idosos na
sociedade e para o apoio que
podemos prestar nesse sentido.
Pretende incentivar e mobilizar os
decisores políticos e os principais
atores a todos os níveis para que
atuem no intuito de criar melhores
oportunidades de envelhecimento
ativo e reforçar a solidariedade entre
gerações.
Envelhecimento ativo significa envelhe-
cer com boa saúde e como pleno mem-
bro da sociedade, com um maior senti-
do de realização profissional, maior
independência na vida quotidiana e
maior participação enquanto cidadãos
ativos da sociedade e beneficiar de uma
melhor qualidade de vida. O desafio
consiste em tirar o máximo partido do
enorme potencial que há em nós, seja
qual for a nossa idade.
O objetivo do Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações 2012 é
agir e introduzir mudanças que permi-
tam construir uma sociedade mais
inclusiva para as pessoas de todas as
idades. Todavia, não basta querer. É
necessário um esforço de colaboração
contínua que requer a participação de
diversos intervenientes.
A ADEB está a promover e dinamizar
esta campanha em prol de uma melhor
sociedade para jovens e idosos.

Delfim Augusto de Oliveira
Presidente da Direção da ADEB

2

Introdução

A observação de que existe uma tendên-
cia familiar nos casos de Doenças
Afetivas não é recente, mas apenas agora
estão disponíveis os meios científicos que
permitem um maior conhecimento do
papel desempenhado pela heredi-
tariedade e pelos genes nestas doenças.
A Genética, assim como a Psiquiatria, são
ciências relativamente recentes em que
os avanços científicos têm sido muito
promissores. A Genética Médica é uma
ciência jovem que na década de 90 do
século XX apresentou uma evolução mar-
cada. Esta evolução culminou com o
mapeamento do genoma humano em
2003. Esta conquista cientifica foi um
importantíssimo passo na ciência e permi-
tiu conhecer o número e a sequência dos
vários genes que nos regem. Contudo,
pouco ainda é conhecido em relação às
funções dos vários genes na pessoa
saudável e na doença.
É hoje dado adquirido para a ciência que
várias doenças psiquiátricas apresentam
um marcado componente genético.
Sabe-se ainda, que por si só os genes não
têm capacidade de causar doença, mas
sob determinadas condições do meio
ambiente, estes genes podem ser ativa-
dos e desencadear o aparecimento de
sintomas psiquiátricos.  
Podemos incluir no conceito de meio
ambiente todos os acontecimentos que
ocorreram desde a fecundação do óvulo
até ao momento atual na vida da pessoa.
Os vários acontecimentos que ocorrem
durante a gestação, o parto, a infância, a
adolescência e a idade adulta, modulam a
expressão genética.
Parece assim haver um mecanismo com-
plexo que envolve um somatório de
fatores de risco genético e de fatores de
risco ambientais, estando ambos envolvi-
dos no desenvolvimento das Doenças
Afetivas.

Editorial Tema de Capa

Hereditariedade
nas Doenças Afetivas

Envelhecimento Ativo

Hereditariedade

A hereditariedade é a capacidade dos
pais transmitirem características físicas
ou psíquicas suas aos seus filhos. Estas
características são heredadas através dos
genes.

Classicamente são descritos dois Tipos
de Hereditariedade, a Monogénica, em
que apenas um gene está implicado e a
Poligénica em que vários genes estão
envolvidos. Na Hereditariedade
Monogénica, em regra, existe um gene
dominante e um gene recessivo. Um
exemplo clássico no Homem é a cor dos
olhos em que o gene que dá a cor cas-
tanha é dominante e o gene que dá a cor
azul é recessivo. Várias doenças físicas,
como a Hipertensão Arterial e a Diabetes
Tipo 2, são hereditárias e obedecem um
modelo de Hereditariedade Poligénica.
Sabe-se que doenças psiquiátricas como
a Depressão e a Doença Bipolar têm uma
predisposição genética e uma heredi-
tariedade poligénica e multifatorial (os
genes são modulados por vários fatores
do meio ambiente). É desta complexa
interação entre vários genes e vários
fatores do meio ambiente que irá resultar
o desenvolvimento ou não de uma
Doença Afetiva.

ADN, Genes e Cromossomas

Sabe-se que os genes são constituídos
por DNA e que codificam caraterísticas
especificas físicas e psíquicas do Ser
Humano. Os genes estão localizados nos
cromossomas e a totalidade dos genes
do Homem designa-se de genoma. No
Ser Humano existem cerca de 100.000
genes localizados em 24 pares cromosso-
mas. Os seres humanos partilham cerca
de 99,9 % dos genes, o que implica que a
variação genética entre cada pessoa seja
de apenas 0,01%!
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Metade dos nossos cromossomas são
heredados do pai e a outra metade da
mãe pelo que existem duas cópias de
cada gene designadas por alelos. A pro-
babilidade de transmitir cada um desses
genes à descendência é de 50 %.

Predisposição Genética e Desenvolvimento de
Doença

Designa-se de predisposição genética a
tendência hereditária para o desenvolvi-
mento de uma doença específica. Esta
ocorre tipicamente na Hereditariedade
Poligénica.
Os genes da doença nascem com a pes-
soa e podem ser ativados ou silenciados
através de fenómenos designados de epi-
genéticos. Os fenómenos epigenéticos
parecem ser modulados pelo meio ambi-
ente. Esta ativação ou silenciamento
genético é a responsável pelo desen-
cadear ou não da doença.
Como exemplo, podemos analisar
doenças como a Hipertensão Arterial e a
Diabetes, em que o papel da alimentação
(fator do meio ambiente) é fulcral na
génese da doença. Uma pessoa que
tenha heredado os genes da Diabetes

(predisposição genética) e que tenha
uma alimentação saudável, muito
provavelmente desenvolve a doença
tarde na vida e com uma intensidade
ligeira. Por outro lado, uma pessoa que
tenha os genes da Diabetes e uma ali-
mentação desequilibrada e rica em acu-
rares, com elevada probabilidade desen-
volve a doença cedo e com uma gravi-
dade elevada.
Nas doenças psiquiátricas também
parece haver uma predisposição genética
heredada dos pais que sob determinadas
condições do meio ambiente pode ou
não desencadear sintomas psiquiátricos.
Contudo, as diferentes doenças
psiquiátricas apresentam graus de here-
ditabilidade diferentes, isto é, em algu-
mas o papel dos genes é maior do que
noutras. 
Na figura (ao lado) vemos que todas
estas doenças psiquiátricas têm uma
base genética, mas doenças como o
Autismo e a Hiperatividade, apresentam
maior risco genético do que a Depressão
Unipolar ou a Anorexia.
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Hereditariedade nas Doenças Afetivas

A hereditariedade nas Doenças Afetivas
obedece a um modelo designado por
poligénico multifatorial - depende de
vários genes regulados por diversos
fatores do meio ambiente, como anteri-
ormente referido.
Foram realizados diversos tipos de estu-
dos no sentido de compreender o papel
dos genes nas várias doenças mentais. Os
estudos familiares analisam a distribuição
de casos da doença numa família. Os
estudos em gémeos, homozigóticos (par-
tilham os mesmos genes) e heterozigóti-
cos (têm genes diferentes); permitiram
avaliar o desenvolvimento ou não de uma
doença sob diferentes condições do
meio. Os estudos de adopção permitem
completar a análise do papel relativo que
tanto o meio ambiente como os genes
desempenham no despoletar de uma
Doença Afetiva.
Todos estes estudos permitiram concluir
que o risco de um progenitor com uma
Doença Afetiva ter um filho com uma
Doença Afetiva situa-se entre 10 a 25 %.
Se ambos os pais têm a doença o risco
duplica. Quanto mais membros da família
têm a doença maior é o risco para a
descendência. Foi também descoberto
que os descendentes de doentes bipo-
lares têm maior risco de ter uma Doença
Afetiva tanto Bipolar como Unipolar. Têm
ainda maior probabilidade de sofrer de
alcoolismo, comportamento suicida ou
psicose. Por outro lado, a Depressão
Unipolar é a forma mais frequente de
Doença Afetiva nos familiares de doentes
bipolares. Esta sobreposição entre as
duas doenças - Unipolar e Bipolar, sugere
que partilhem fatores genéticos comuns.
Contudo, os genes explicam apenas 50 a
70 % da causa das Doenças Afetivas. O
restante deve-se à ação do meio ambi-
ente e de outros fatores não genéticos.

Hereditariedade na Doença Bipolar

Os vários estudos realizados incluindo os
estudos em gémeos, estudos familiares e
estudos de adopção demonstram que a
hereditariedade desempenha um papel
fundamental nesta doença. Os estudos
em gémeos demonstraram que os
gémeos homozigóticos ou verdadeiros
(partilham os mesmos genes) têm maior
risco desenvolver Doença Bipolar (62%)
do que os heterozigóticos (14%), quando
um deles é afetado pala doença.
Contudo, se a hereditariedade fosse a

4

única causa, a concordância em gémeos
homozigóticos deveria ser de 100%.
Os estudos familiares demonstraram que
o risco de Doença Bipolar em familiares
em 1º grau de doentes Bipolares é de
cerca de 10 %, ao passo que o risco para a
população geral é de 1 %. O risco de um
familiar de um doente bipolar sofrer de
Depressão Unipolar é de cerca de 16 %. O
risco para a população geral é de 7,3 %.
Sabe-se que os fatores genéticos apre-
sentam maior peso na Doença Bipolar do
que na Depressão Unipolar.
Não há apenas um gene responsável pela
Doença Bipolar, mas sim um efeito cumu-
lativo de vários genes. Estes isolada-
mente não têm a capacidade de desen-
cadear a doença, apenas quando existe o
efeito somado dos diversos genes é que
existe o risco de esta se desenvolver.
Para que a doença se desenvolva é ainda
necessário a ação do meio ambiente. Os
principais fatores do meio ambiente
responsáveis pela ativação destes genes
são: os acontecimentos de vida adversos,
o stress, complicações obstétricas e
provavelmente muitos outros que ainda
não são conhecidos. Contudo e dado o
elevado peso dos genes nesta doença,
por muito bom que o meio seja, o risco
de desenvolver doença é significativo.
Parecem ainda existir diferenças genéti-
cas entre os dois tipos de Doença Bipolar
(Tipo I e Tipo II).

Hereditariedade na Depressão Unipolar

Na Depressão Unipolar também existe
um elevado peso dos genes, se bem que
menor do que na Doença Bipolar.
Estudos em gémeos (homozigóticos e
heterozigóticos) revelam uma concordân-
cia mais elevada nos homozigóticos (par-
tilham 100 % dos genes), se bem que em
menor grau do que na Doença Bipolar. O
meio, principalmente acontecimentos de
vida adversos, parecem ter um peso
maior na Depressão do que na Doença
Bipolar. A personalidade e o tempera-
mento também apresentam maior peso
na Depressão e também apresentam pre-
disposição genética. O risco de desen-
volver Depressão Unipolar é cerca de 3
vezes superior em familiares de doentes
unipolares. A prevalência ao longo da
vida de Depressão Unipolar é cerca de 10
vezes superior em irmãos de doentes
Unipolares.

Conclusões

Não é fácil num curto artigo abordar um
tema tão vasto e tão complexo como o
da hereditariedade nas doenças mentais.
Apesar de nos últimos 3 anos termos
assistido a um avanço significativo nesta
área, muitos estudos ainda estão a decor-
rer e persistem ainda muitas dúvidas.
Contudo sabemos que: a
Hereditariedade, através dos genes,
desempenha um papel fundamental no
desenvolvimento tanto da Doença
Bipolar como da Depressão Unipolar. O
ambiente tem um papel modulador e
pode ou não ativar determinados genes
desencadeando ou não a doença. A
Doença Bipolar apresenta uma tendência
genética mais marcada do que a
Depressão Unipolar. Na Depressão
Unipolar os acontecimentos de vida e a
personalidade têm um peso mais signi-
ficativo do que na Doença Bipolar.

Dr. António Gomes, Médico Psiquiatra

“ ... os genes não têm
capacidade de causar
doença, mas sob
determinadas
condições do meio
ambiente [...] podem
ser ativados e
desencadear o
aparecimento de
sintomas
psiquiátricos. “



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

309

542
Junho 2012

O que diferencia a Depressão Unipolar da
Depressão Bipolar é a ocorrência de
episódios de mania ou hipomania, no his-
torial da pessoa. Assim, a Depressão
Bipolar consiste nos episódios depres-
sivos que incidem em pessoas com
Patologia Bipolar.
Perante um quadro depressivo nem sem-
pre é fácil ao médico identificar a tipolo-
gia de depressão presente. É, então,
necessária bastante atenção e verificar se
na história do indivíduo existe sintoma-
tologia consistente com Depressão
Unipolar ou Bipolar.
Segundo estudos científicos, verifica-se a
existência de diferenças fisiopatológicas
e psicopatológicas entre a Depressão
Unipolar e a Depressão Bipolar. Desta
forma, têm sido encontradas diferenças
no que diz respeito à fenomenologia, ao
curso da doença, à genética e à ausência
de resposta ao tratamento, ainda que não
definitivamente comprovadas.
Desde os primórdios da descrição da
patologia Bipolar que Kraepelin conside-
rou a existência de determinada variabili-
dade entre diferentes tipologias de
depressão.
Os estudos recentemente efectuados re-
lativos às características clínicas rela-
cionadas com a Depressão Bipolar, embo-
ra ainda não permitindo conclusões abso-
lutas, apontam tendências a que determi-
nados factores e sintomas ocorram mais

frequentemente num quadro depressivo
integrado na Patologia Bipolar, que não
se manifestarão com os mesmos con-
tornos na Depressão Bipolar.
As investigações realizadas referem que,
muitas vezes, é difícil para uma pessoa
ainda não diagnosticada identificar
espontaneamente a presença de mania
ou hipomania no seu percurso da doença,
apresentando falta de insight quanto a
determinados sintomas. Estes sintomas
são frequentemente mais identificáveis
pelos familiares e pessoas próximas, que
pelo próprio, ao reconhecerem alterações
significativas no comportamento, em
determinados períodos da vida do indiví-
duo. 
Ao nível da fenomenologia, tem-se verifi-
cado uma presença mais comum de sinto-
mas depressivos atípicos na Depressão
Bipolar, designadamente sono aumenta-
do e apetite aumentados, maior sensibili-
dade à rejeição e reactividade do humor.
É identificada também maior presença de
sintomas psicóticos, associados a agi-
tação ou lentificação psicomotora,
referindo-se ainda que a depressão
psicótica em jovens é frequentemente
uma apresentação inicial da doença bipo-
lar. Os sintomas maníacos associados à
depressão, sob a apresentação de um
estado misto, parecem apontar também
para maior incidência de actividade psico-
motora aumentada, pensamentos acele-

Depressão Bipolar

O Reverso

“ ... investigações
realizadas referem
que, muitas vezes, é
difícil para uma
pessoa ainda não
diagnosticada
identificar
espontaneamente a
presença de mania ou
hipomania no seu
percurso da doença. “

rados ou concomitantes e necessidade
de sono diminuída, na Depressão Bipolar.
Existem também suspeitas da presença
de ansiedade, agitação e irritabilidade,
mais intensas neste pólo da depressão.
Quanto ao curso da doença, tem sido
considerado que na Patologia Bipolar a
idade de início é mais precoce, enquanto
a Depressão Unipolar tem habitualmente
um início mais tardio. Assim, o primeiro
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episódio de alteração de humor mais
comum na Patologia Bipolar parece apre-
sentar a forma depressiva, desencadean-
do-se mais tarde a sintomatologia manía-
ca. A recorrência de episódios de alte-
ração de humor tem sido também alvo
de estudos, sendo constatado que é mais
comum na Patologia Bipolar, ou seja, ao
longo do tempo há maior tendência para
o aparecimento de crises mais fre-
quentes, que na Depressão Unipolar. A
presença de uma ciclagem rápida (4 ou
mais episódios por ano), apresenta-se
mais comum na Patologia Bipolar.
Relativamente à duração dos episódios
depressivos, estes parecem apresentar-se
como mais breves numa Depressão
Bipolar. Quando comparada à Depressão
Unipolar, a ocorrência de episódios
depressivos parece ser mais frequente no
pós-parto em pessoas com Patologia
Bipolar. 
No campo da genética, existem evidên-
cias de que pessoas com Depressão
Unipolar, sem episódios maníacos ou
hipomaníacos espontâneos, mas que
apresentam história familiar de Patologia
Bipolar, têm maior risco de sofrer uma
mania induzida por antidepressivos.

6

A ausência de resposta ao tratamento, é
outro indicador que tem sido considera-
do na distinção da Depressão Unipolar da
Depressão Bipolar, uma vez que sintomas
de mania ou hipomania induzidos por
antidepressivos se verificam mais
comuns na Depressão Bipolar (20% a 50%
na Patologia Bipolar e menos de 1% na
Depressão Unipolar). Encontram-se tam-
bém frequentemente estados mistos,
associados a risco de suicídio. No que
concerne à farmacologia, verifica-se
ainda menor probabilidade de pessoas
que apresentam Depressão Bipolar
responderem a antidepressivos num
episódio depressivo grave.
O diagnóstico diferencial entre
Depressão Unipolar e Depressão Bipolar
apresenta várias vezes dificuldades aos
técnicos de saúde. Ao nível farmacológi-
co, o tratamento da Depressão Bipolar,
implica necessariamente a utilização de
estabilizadores de humor, dado o risco de
viragem para uma fase de mania, bem
como devido a um possível menos
favorável percurso e prognóstico da
patologia. Desta forma, a importância da
diferenciação entre episódios depres-
sivos Unipolares e Bipolares, prende-se
com a tipologia de intervenção a realizar
e com os cuidados que a pessoa necessi-
tará face ao trajecto da doença. 

Rita Crispim, Psicóloga Clínica da ADEB
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“ O diagnóstico
diferencial entre
Depressão Unipolar e
Depressão Bipolar
apresenta várias
vezes dificuldades
aos técnicos de
saúde. “

Vida
Juntam-se os vales e montes.
Brota o néctar das fontes.
Corre a água para a nascente.
Vai com pressa certamente.
O sol quente na eira.
De leve chama passa a fogueira.
Sai um fruto da semente.
Segue em frente a nossa gente.

L. Rouxinol

Mulher
mulher tu és o sangue
duma criança a nascer
és uma loucura com cura
e vontade de vencer

mulher tu és o vento
de cabelos a voar
tu és o sentimento
lua vestida e nua
o nome duma rua

mulher tu és o carinho
uma cantiga a crescer
tu és o meu caminho
para eu não me perder
o abraço e o momento
és um beijo sedento

mulher tu és a mãe
do frio e do calor
irmã amiga amante
quem suporta a dor
tu és um diamante
no seu esplendor

mulher tu és a arte
de quem sabe amar
és quem chega
e és quem parte
tu és o meu presente
que usa bem a mente.

Luís Carlos, quem suporta a dor

Poesia
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Testemunho

Estou feliz e confiante!
Estou feliz e confiante!
Consegui encontrar um equilíbrio que me
mantem viva e me faz acreditar!
Nada vale mais a pena do que viver, e
sobretudo, de saber viver, tirando par-
tido de todas as coisas que a vida nos
tem para proporcionar.
Olhar o que nos rodeia e saber captar a
beleza das coisas é meio caminho andado
para a nossa felicidade diária.
É urgente viver todos os momentos
apaixonadamente, mesmo aqueles que,
suposta e aparentemente, consideramos
cruéis e difíceis. Até porque, esses, tam-
bém fazem parte da vida e nos dão
grandes lições para melhor agirmos num
futuro próximo ou mesmo longínquo.
Estes momentos, se analisarmos bem,
também nos ajudam a realçar e a dar o
verdadeiro valor aos bons e especiais
momentos pelos quais passamos todos
os dias, todas as horas, todos os minutos,
em qualquer lugar ou circunstância.
O que é necessário é sabermos relativizar
e organizar todos mas todos os momen-
tos que passamos, bons e maus, numa
tela continuamente inacabada, que um

“ É urgente viver
todos os momentos
apaixonadamente,
mesmo aqueles que,
suposta e
aparentemente,
consideramos cruéis
e difíceis. “

dia num certo instante, intitular-se-á: O
RETRATO DA MINHA VIDA. Vivo cada
segundo intensivamente, com sentimen-
to, com otimismo e com esperança.
Cada dia é um novo ciclo da nossa vida
que começa!
Acordar com o dia pela possibilidade de
viver mais um dia é maravilhoso!
Saltar da capa e saber que o mundo nos
espera para que nós com a nossa perspi-
cácia e sabedoria e possamos descobrir, é
uma sensação inexplicável.
É extremamente importante termos
consciência que somos seres relativa-
mente autónomos, livres e indepen-
dentes, e que a nossa real e verdadeira
missão é lutarmos pela nossa FELICI-
DADE.
Aí, talvez, encontremos o sentido das
nossas vidas…
É necessário definir objetivos, traçar o
melhor caminho possível para os atingir,
e estabelecer e planear os passos a dar
nesta caminhada da VIDA, que se espera
longa em felicidade!
Assim fica pronto o arranque para a
tomada de posse da nossa própria vida.

Depois é só estabelecer novas metas para
o nosso contínuo e progressivo cresci-
mento pessoal seja ele de ordem espiri-
tual, intelectual, cultural ou outro. E
acima de tudo, é absolutamente
necessária muita FORÇA, muita CORA-
GEM, muita LUTA, muita
PERSERVERANÇA, muita IRREVERENCIA,
muito OTIMISMO, muita ESPERANÇA e
muita FÉ.
E nunca mas nunca nos deixarmos vencer
pelo medo.
Reflitamos sempre sobre o que é melhor
para nós e vamos em frente!

Silvia Raquel Luz
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O Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre
Gerações 2012 tem o objetivo de sensi‐
bilizar para o contributo dos Idosos na
sociedade e para o apoio que
podemos prestar nesse sentido.
Pretende incentivar e mobilizar os
decisores políticos e os principais
atores a todos os níveis para que
atuem no intuito de criar melhores
oportunidades de envelhecimento
ativo e reforçar a solidariedade entre
gerações.
Envelhecimento ativo significa envelhe‐
cer com boa saúde e como pleno mem‐
bro da sociedade, com um maior senti‐
do de realização profissional, maior
independência na vida quotidiana e
maior participação enquanto cidadãos
ativos da sociedade e beneficiar de uma
melhor qualidade de vida. O desafio
consiste em tirar o máximo partido do
enorme potencial que há em nós, seja
qual for a nossa idade.
O objetivo do Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações 2012 é
agir e introduzir mudanças que permi‐
tam construir uma sociedade mais
inclusiva para as pessoas de todas as
idades. Todavia, não basta querer. É
necessário um esforço de colaboração
contínua que requer a participação de
diversos intervenientes.
A ADEB está a promover e dinamizar
esta campanha em prol de uma melhor
sociedade para jovens e idosos.

Delfim Augusto de Oliveira
Presidente da Direção da ADEB

2

Introdução

Viver mais tempo implica
envelhecer. Maior longevi-
dade não é um fatalismo
ou uma ameaça. É uma
vitória da humanidade e
uma oportunidade de
potenciar o «património
imaterial» que significa o
contributo das pessoas
mais velhas.
No contexto das consequências e
desafios que a maior longevidade acar‐
reta, a Organização Mundial da Saúde
adotou, no final dos anos 90 (século 20),
o paradigma “Envelhecimento Ativo”,
entendido como processo de cidadania
plena, em que se otimizam oportu‐
nidades de participação, segurança e uma
maior qualidade de vida à medida que as
pessoas vão envelhecendo. Sai‐se de uma
visão reativa, centrada nas necessidades
básicas e na qual a pessoa é um agente
passivo, para uma outra, pró‐ativa que
reconhece a pessoa como um elemento
capaz e atuante no processo político e na
mudança positiva das sociedades. Neste
sentido, o envelhecimento ativo exige
uma abordagem multidimensional e con‐
stitui um desafio para toda a sociedade,
implicando a responsabilização e a
partici pação de todos e de todas, no
combate à exclusão social e à discrimi‐
nação e na promoção da igualdade entre
homens e mulheres e da solidariedade
entre as gerações.

Editorial Tema de Capa

Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo
e da Solidariedade
entre Gerações

Envelhecimento Ativo

Portugal partilha com os
demais países da União
Europeia, o desafio de pos-
sibilitar que os anos gan-
hos de vida, para todos e
todas, sejam pessoalmente
satisfatórios e ativos na
vida familiar e comu-
nitária.

Congratulando‐se com a decisão do
Parlamento Europeu e da Comissão
Europeia, de proclamar 2012 como o
“Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre as Gerações”,
Portugal compromete‐se a desenvolver
uma série de iniciativas que estimulem o
debate, o intercâmbio de boas práticas e
a sensibilização da opinião pública para a
mudança cultural.
Uma sociedade‐cidadã é uma sociedade
em que cada homem, cada mulher
assume plenamente o seu papel de pes‐
soa em contínuo crescimento e pleno
exercício de cidadania. Por isso, trabal‐
haremos com as pessoas, estimulando a
recriar o seu futuro: uma responsabili‐
dade no dia‐a‐dia, todos os dias.
Assume‐se também o compromisso com
o bem‐estar das gerações vindouras
encarando‐se a felicidade não como algo
optativo ou suplementar mas sim como
uma vocação individual e uma missão
política das sociedades democráticas.
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Traços da situação sócio‐demográfica por‐
tuguesa

Portugal, de acordo com os Censos 2011,
apresenta um quadro de envelhecimento
demográfico bastante acentuado, com
uma população idosa (pessoas com 65 e
mais anos) de 19,15%, uma população
jovem (pessoas com 14 e menos anos) de
14,89% e uma esperança média de vida à
nascença de 79,2 anos.
Prevê‐se que se acentue, em 2050, a
tendência de involução da pirâmide
etária, com 35,72% de pessoas com 65 e
mais anos e 14,4% de crianças e jovens,
apontando a longevidade para os 81
anos. Portugal regista, em 2011, um índice
de longevidade de 79,20 (80,57 para as
mulheres e 74,0 para os homens), apon‐
tando as projeções para 2050 para um
aumento significativo deste índice, já que
se prevê que as pessoas possam viver,
em média, 81 anos (84,1 as mulheres e
77,9 os homens). Significativa, ainda, é a
previsão da esperança média de vida para
aqueles que atingirem os 80 anos. Em
2050, dos 7,6 anos que as mulheres dos
nossos dias podem viver, em média, para
além dos 80 anos, passar‐se‐á para 10,2 e,
dos 5,9 anos para os homens passar‐se‐á
para os 7,3.
Notória é, ainda, a presença maioritária
de mulheres (58%) no grupo etário dos 65
e mais anos, em relação à dos homens do
mesmo grupo (42%), sinal da “feminiza‐
ção” do envelhecimento, que se observa
na sociedade portuguesa desde 1900.
Dados publicados pela United Nations,
Word Population Ageing, 1950‐2050 –
Economic and Social Affairs, 2001 apon‐
tam, ainda, para a existência, em
Portugal, de 300 pessoas com 100 ou
mais anos, prevendo‐se que em 2025 esse
número ascenda aos 1.800 e, em 2050,
atinja 6.400 pessoas.

À maior esperança de vida
acresce o “envelhecimento
dos envelhecidos”, com o
aumento de pessoas com
80 e mais anos. Se o envel-
hecimento é uma tendência
demográfica generalizada
em Portugal, as velhices,
isto é, as formas de viver a
longevidade, são múltiplas
e exigem políticas e outras
iniciativas diferenciadas, à
medida e atentas às neces-
sidades e às capacidades de
satisfação pessoal, autono-
mia e participação.

Estes ganhos em anos de vida produzem
alterações na existência humana, pre‐
sente e o futuro, e exigem novos com‐
portamentos, estilos de vida, expetativas
e valores obrigando a um questionamen‐
to sobre representações sociais estereoti‐
padas e a ter em conta a explosão de sin‐
gularidades, no âmbito do direito inclusi‐
vo. Não se olvida portanto, as pessoas
idosas em situação de pobreza e, ou
exclusão social. Se, por um lado, existem
pessoas idosas autónomas, que partici‐
pam ativamente na vida familiar, comu‐
nitária e social, por outro, há pessoas que
estão condicionadas pelas situações de
pobreza, incapacidade, doença e, ou iso‐
lamento.
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As iniciativas devem assim, abranger
estas diferentes dimensões e a proteção
social deve prioritariamente, responder
às situações de maior vulnerabilidade.
Para o agravamento da desigualdade é
possível que concorra a evolução da
estrutura demográfica, com peso cres‐
cente da população mais idosa, porém tal
significa uma oportunidade para reimagi‐
nar a sociedade.
Este fenómeno do envelhecimento
demográfico e, especialmente a
imposição do segmento populacional das
pessoas idosas, emerge portanto, como
um desafio às medidas de política assu‐
mindo lugar de destaque nas agendas
sociais e políticas, com importância
reconhecida pela Assembleia Geral das
Nações Unidas pela óptica do “envelheci‐
mento ativo”.

A visão veiculada pela
ideia de “envelhecimento
ativo “ implica uma ati-
tude pessoal de otimismo
perante a vida. Mas tam-
bém exigirá medidas por
um lado, capacitadoras
dos mais velhos e das suas
famílias e por outro,
responsivas às suas situ-
ações eventuais de vulner-
abilidade social.
Nesta perspetiva facilmente, se conclui
pela necessidade da concertação das ini‐
ciativas públicas e privadas, para dar
resposta aos desafios não só, do envel‐
hecimento demográfico e ao perfil das
necessidades, capacidades e expetativas

4

das pessoas idosas e mas também do
alcance da sustentabilidade dos sistemas
e mecanismos ― formais e informais,
nacionais e locais ― de proteção social.

Como dimensões de referência deverão
ser tidas em conta:

• O reforço do papel das famílias;
• O reforço das relações intergera‐

cionais;
• A valorização do papel da pessoa

idosa na sociedade por mecanismos
que favoreçam a sua participação ativa
e o exercício dos seus direitos;

• A facilitação do acesso ao mercado de
trabalho e permanência neste;

• O investimento na aprendizagem ao
longo da vida;

• A promoção do voluntariado social;
• A permanência no meio habitual de

vida, o mais tempo possível;
• Uma maior e melhor prevenção e cober‐

tura das situações de dependência.

A velhice é uma consequên-
cia da longevidade
humana e o envelhecimen-
to demográfico um fenó-
meno social das sociedades
ocidentais contem-
porâneas, incluindo a
europeia.
Prepara-se hoje, a velhice
que se quer ter amanhã. 

Resumo do PROGRAMA DE AÇÃO DO
AEEASG’2012 | Portugal (janeiro, 2012)

Poema do Homem Só
Sós,
irremediavelmente sós,
como um astro perdido que arrefece.
Todos passam por nós
E ninguém nos conhece.

Os que passam e os que ficam.
Todos se desconhecem.
Os astros não se explicam:
arrefecem.

Nesta envolvente solidão compacta,
Quer se grite ou não se grite,
nenhum dar‐se de dentro se refrata,
Nenhum ser nós se transmite.

Quem sente o meu sentimento
sou eu só, e mais ninguém.
Quem sofre o meu sofrimento
sou eu só e mais ninguém
Quem estremece este meu estremeci‐
mento
sou eu só e mais ninguém.

Dão‐se os lábios, dão‐se os braços,
dão‐se os olhos, dão‐se os dedos,
bocetas de mil segredos
dão‐se em pasmados compassos;
dão‐se as noites, dão‐se os dias,
dão‐se aflitivas esmolas,
abrem‐se e dão‐se as corolas
breves de carnes macias;
dão‐se os nervos, dá‐se a vida,
dá‐se o sangue gota a gota,
como uma braçada rota
dá‐se tudo e nada fica.

Mas este íntimo secreto
que no silêncio concentro,
este oferecer‐se de dentro
num esgotamento completo,
este ser‐se sem disfarce,
virgem de mal e de bem,
este dar‐se, este entregar‐se,
descobrir‐se e desflorar‐se,
é nosso, de mais ninguém.

O Homem Só

Poesia
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“Defesa dos Direitos
em Saúde Mental”

Falar de Direitos em Saúde Mental impli‐
ca, na perspetiva das Ciências Sociais e
particularmente na vertente do Serviço
Social ter em conta as seguintes consider‐
ações:
Em 1º lugar, o conceito de Direitos
Humanos reporta‐se à totalidade dos dire‐
itos, na óptica das Nações Unidas.
Compreende deste modo, os direitos
civis, sociais, económicos e culturais.
Trata‐se de um conceito inerente à
existência humana. É universal e indivisív‐
el e o seu reconhecimento inquestionável. 
Em 2º lugar, o conceito de Direitos
Humanos caracteriza‐se por ser “promotor
do pleno desenvolvimento das capaci‐
dades humanas”, responsivo às necessi‐
dades das pessoas, defensor da dignidade
da pessoa humana, impulsionador da
cidadania e da participação e por último,
agregador dos valores de uma sociedade”.  
Em 3º lugar, importa situá‐lo historica‐
mente nos diversos documentos interna‐
cionais e nacionais pilares em matéria de
Direitos. Ao nível internacional e numa
perspectiva mais abrangente, ou seja, de
proteção genérica o conceito encontra‐se
exposto pela primeira vez na Carta das
Nações Unidas, 1945 e subsequente‐
mente na Declaração Universal dos
Direitos do Homem,1948, para além de
nota em sucessivos Pactos
Internacionais.
No entanto, neste domínio importa
referir que a primeira referência à temáti‐
ca dos Direitos em Saúde Mental ocorreu
apenas em 1975, com a Declaração dos
Direitos das Pessoas Deficientes. Os
restantes documentos internacionais
específicos, emblemáticos, dirigidos à
população adulta, foram publicados
somente em: 

Comunicação

• 1991, com a declaração referente aos
“princípios para a proteção de pessoas
com doenças mentais e para o
Aperfeiçoamento dos Cuidados de
Saúde Mental;

• 2006, com a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência,
onde os estados signatários se com‐
prometem a promover o modelo dos
direitos humanos para lidar com a situ‐
ação das pessoas com incapacidades,
qualquer que seja a sua causa.

Por último, o contributo nacional em
matéria de direitos humanos desen‐
volveu‐se e decorre ainda, aos seguintes
níveis:

• no plano legislativo, com a Lei de base
da Saúde Mental (Lei nº 36/98 de 24 de
Julho), através da:
‐ definição de normas para o trata‐

mento involuntário;
‐ definição dos direitos e deveres

dos utentes dos serviços de saúde
mental;

‐ reconhecimento da importância das
associações de defesa dos
utentes/famílias no Conselho
Nacional de Saúde Mental, 

• no campo político, com o Plano
Nacional para a Saúde Mental
2007/2016;

• no âmbito organizacional público e/ou
social, com a auscultação da vontade,
interesses, necessidades dos utentes e
famílias, com o compromisso técnico
de potencializar as capacidades e de
respeitar as decisões dos mesmos
desde que não esteja em causa a inte‐
gridade física e mental das pessoas.

Contudo, importa ter presente que dificil‐
mente existe defesa dos direitos de cada
um, sem reconhecimento de deveres,
independentemente das circunstâncias
de saúde. Impõe‐se deste modo, não só o
questionamento dos mesmos junto de
quem presta serviços e cuidados mas
também, a participação de todos
(utentes/famílias) nos compromissos, nos
projetos de vida na partilha de respons‐
abilidades. 
Assim, pela importância de que se
reveste a defesa dos direitos de todas as
pessoas, sem exceção importa relembrar
que “a negação dos Direitos Humanos e
Liberdades fundamentais não constitui
apenas uma tragédia pessoal, origina tam‐
bém condições de instabilidade politica e
social, lançando as sementes de violência e
de conflito entre sociedades e nações no
seio das mesmas.”(Declaração Universal
dos Direitos do Homem.

Paula Domingos
Assessora do Programa Nacional para a Saúde
Mental da Direção Geral da Saúde

“ ...dificilmente existe
defesa dos direitos de
cada um, sem reconhe-
cimento de deveres... “
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A depressão é uma das doenças
psiquiátricas mais comuns na nossa
sociedade, sendo que cerca de 20% dos
portugueses sofrem desta patologia(1).
Com o objetivo de alertar e esclarecer
para os diversos tipos de depressão e
salientar que esta doença tem tratamen‐
to, a Lilly apresentou a campanha «Saia
do Escuro. A depressão tem tratamento»
que teve nomeadamente o apoio da
Associação de Apoio aos Doentes
Depressivos e Bipolares.

Esta ação arrancou com um paint mob, a
1 de Outubro – Dia Europeu da
Depressão, que decorreu em simultâneo
em várias cidades nacionais ‐ Lisboa,
Matosinhos, Coimbra, Évora e Faro –
numa iniciativa que contou com a cooper‐
ação de todas a câmaras municipais das
respetivas cidades envolvidas nesta ação.

Foram várias centenas de pessoas que se
juntaram nas cinco cidades para “ajudar a
combater” a depressão, onde 40 litros de
tinta serviram para colorir os vários
muros onde estavam inscritos, a preto e
branco, os principais sintomas da
depressão. Sempre com um único objeti‐
vo: dar cor ao cenário negro representa‐
do pela depressão.  

Manifestando‐se de forma diferente de
pessoa para pessoa, a depressão não
escolhe idade nem género, apresentan‐
do‐se em várias dimensões ao nível dos
sintomas emocionais, físicos e físicos
dolorosos. Tristeza, desinteresse, falta de
apetite, cansaço, falta de energia, insónia
ou dores musculares e de costas, são
alguns dos sintomas da depressão que
não devem ser desvalorizados.

A Depressão tem Tratamento
Campanha nacional sobre Depressão alerta para
doença que afeta cerca de 20% dos portugueses 

A propósito desta campanha, Delfim
Oliveira, presidente da Associação de
Apoio aos Doente Depressivos e
Bipolares (ADEB), salienta que «a doença
depressiva pode ter graves consequências
na qualidade de vida da pessoa, particular‐
mente nos casos em que não é tratada
adequadamente. Assim, ações como a
campanha «Saia do escuro. A depressão
tem tratamento» têm a capacidade de sen‐
sibilizar a população para a gravidade que
a depressão tem no quotidiano dos
doentes e, ao ser percebida como doença,
criar maior recetividade para os tratamen‐
tos, por serem eficazes e melhor tolerados,
que possibilitam mais ganhos de saúde e
consequentemente maior qualidade de
vida.»

Por outro lado, o estigma da doença
ainda é uma realidade atual e que dificul‐
ta o quotidiano de muitos doentes, como
refere o presidente da ADEB: «Embora se
verifique uma diminuição do estigma com
o aumento de informação qualificada
sobre a Depressão, infelizmente ainda se
verifica esse estigma que tende a atribuir
sintomatologia da doença à personalidade
da pessoa. Deste modo, continua a surgir a
necessidade de haver informação qualifica‐
da de modo a esclarecer as pessoas sobre a
realidade da depressão, sendo este um dos
objetivos da ADEB desde a sua fundação
em 1991.»

Para que em Portugal se mudem mentali‐
dades em relação aos doentes depres‐
sivos, Delfim Oliveira explica que o papel
da Associação de Apoio aos Doentes
Depressivos e Bipolares tem sido funda‐
mental nesta área dado que «a ADEB,
inspirada no Plano Nacional de Saúde
Mental, melhorou o desenvolvimento das
valências e atividades no campo da
reabilitação psicossocial e na promoção
da saúde mental, tendo em vista o apoio
às pessoas com a doença depressiva, de
complementarmente ao diagnóstico e
terapêutica medicamentosa, a fim de
obterem ganhos de saúde, mais autono‐
mia e qualidade de vida. Assim, ao
Ministério da Saúde cabe a responsabili‐
dade de fazer aplicar a legislação alusiva
à Saúde Mental, mais concretamente, a
lei dos Cuidados Continuados Integrados
de Saúde Mental, Decreto‐Lei nº22/2011,
de modo que as instituições com fins de
saúde e sociais e com trabalho profícuo
desenvolvido tenham o apoio técnico e
financeiro merecido.   

Referência:
(1) http://www.portaldasaude.pt/portal/con-
teudos/enciclopedia+da+saude/saude+men-
tal/depressao.htm, acedido a 2 de Agosto de
2012

Para saber mais sobre a doença e campanha
pode visitar o portal www.saiadoescuro.pt.
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Cumpre salientar a preocupação dos diri‐
gentes do que terceiro setor da economia
social, no que concerne às dificuldades senti‐
das na sustentabilidade financeira da maioria
da instituições que acolhem e apoiam milhares
de utentes e associados de norte a sul do País,
na área social, da reabilitação e saúde.
A ADEB com a caraterização jurídica de IPSS,
de utilidade pública, com fins de saúde, com o
objetivo de apoiar e ajudar as pessoas com o
diagnóstico da doença Unipolar ou Bipolar e
seus familiares, vem sentindo desde 2009
devi do às consequências da crise financeira
mundial com consequências gravosas a nível
nacional, implicando que o setor estatal não
estabelecer novos acordos de cooperação,
assim como o setor privado a retração de
apoios ou donativos ao abrigo da lei do mece‐
nato.
Acresce, ainda, salientar a dramática e difícil
situação económica e financeira que estão a
viver e sentir milhões de portugueses, fator
imperativo que está a coartar o acesso das
pessoas em situação de desemprego de longa
duração a bens de primeira necessidade como
a habitação, alimentação e a saúde, etc.
Também a ADEB está sofrer o impacto desta
conjuntura de crise, assim como cerca de 200
associações da área da saúde, contudo a
Direção está e continua empenhada, com o
apoio e participação dos associados, em man‐
ter e desenvolver os seus objetivos e fins no
campo da reabilitação psicossocial e educação
para saúde mental das pessoas com o
diagnósti co da doença unipolar ou bipolar e
seus familiares.
Nesta sequência, a ADEB funda em 5 de Junho
de 1991, vai realizar o seu 23º Aniversário, con‐
forme programação constante desta revista
Bipolar nº 44, assim se convocam todos os
associados a participarem neste evento pro‐
gramado para o dia 8 de Junho de 2013, a fim
de em conjunto fazermos das dificuldades
forças para mantermos a associação viva e
atuante ao serviço das pessoas sob o lema:
“uma porta aberta, um reduto efetivo”.

Delfim Augusto de Oliveira
Presidente da Direção da ADEB

2

A Doença Bipolar é considerada justa‐
mente dentro das perturbações
psiquiátricas cuja causa tem fundamental‐
mente uma base biológica. Daí a relevân‐
cia e eficácia das terapêuticas medica‐
mentosas para curar os episódios agu‐
dos, maníacos ou depressivos e a maior
importância na sua profilaxia através dos
fármacos com propriedades estabilizado‐
ras do humor.
Será que estes factos tornam menos
importantes as intervenções psicossociais?
As perturbações do humor afetam a pes‐
soa no seu todo, manifestando‐se em
diversificadas vivências, com repercussão
na interação com os outros e em modifi‐
cações na conduta e vida social. A prática
clínica e terapêutica devem orientar‐se
em função de todos estes parâmetros
para que a pessoa possa recuperar a
saúde e melhorar a sua qualidade de vida.

Editorial Tema de Capa

Doença Bipolar, estigma
e psicoeducação

O impacto da crise económica
do País nas instituições com
fins de saúde...
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É sabido que em doenças crónicas ou
recorrentes do foro médico tem grande
importância a educação do doente, no
sentido de melhor lidar com os sintomas
e assumir um papel activo no tratamento,
como pessoa consciente e informada
cientificamente. A educação para a saúde
passa por uma aprendizagem sob como
lidar com as doenças e os respectivos
tratamentos, envolvendo modificações
de hábitos e estilos de vida, numa ver‐
dadeira parceria com o médico. Tenha‐se
em vista a Diabetes, a Asma, a
Hipertensão, por exemplo.
O que acima se afirma é sobremaneira
importante nas doenças psiquiátricas, e
muito em especial na Doença Bipolar. O
termo “psicoeducação” corresponde ao
mesmo conceito de educação sobre a
doença, agora com um conteúdo mais
específico, psicológico, psicopatológico e
comportamental. 

A realidade da doença e a luta contra o
estigma  
No livrinho “Depressão e Mania na
primeira pessoa” (ADEB, 2006), um dos
associados afirma de modo assertivo: “A
doença Maníaco‐Depressiva, hoje doce‐
mente denominada bipolar, advém de
uma deficiência da química do cérebro, é
endógena e não tem cura; é tão só esta‐
bilizável por psiquiatra experiente na
doença e muito conhecedor dos efeitos
da medicação disponível (...)”.

A luta contra o estigma tem uma
importância social maior do que poderá
pensar‐se à primeira vista.
Compreendemos que o doente não dê
muito crédito ao “eufemismo”, pois no
nome não está a coisa, que para o próprio
tem um peso mais compatível com a
designa ção clássica. No entanto, a diversi‐
dade de manifestações de alterações do
humor com bipolaridade, torna mais ade‐
quada a designação de “Doença Bipolar”
ou mesmo “Perturbações Bipolares”, cor‐
respondente a um espectro contínuo
entre um máximo e um mínimo. 
O facto de se falar de uma doença
psiquiátrica específica já é um significati‐
vo avanço. Ainda há pouco mais de uma
década era muito comum falar de
“doença mental”, da “doença mental” e
de “doente mental”, num sentido muito
geral, com uma conotação negativa, pejo‐
rativa e pessimista. Não há “doença men‐
tal” em geral, como não há uma “doença
cardíaca” em geral. O mais correcto é o
reconhecimento que há uma diversidade
de doenças psiquiátricas, umas mais
graves que outras, como em qualquer
especialidade médica. A noção demasia‐
do geral de doença “mental” conotava,
pelas formas mais graves, todos os
transtornos psiquiátricos.

Será que tem significado específico a luta
contra o estigma na Doença Bipolar? As
Associações de Doentes Bipolares
respondem que sim. Em muitos países do
mundo, incluindo Portugal, têm
desempenha do um papel insubstituível
na informação viva sobre a realidade,
com a voz activa das suas experiências na
primeira pessoa. A parceria que se soube
criar, entre portadores da doença,
familia res e técnicos de saúde mental,
tem um eco muito positivo em meios de
comunicação social, desejosos de dar a
conhecer novidades sobre temas que
foram tabu. 
No nosso país, a Associação de Apoio aos
Doentes Depressivos e Bipolares (ADEB),
com mais de 20 anos de trabalho, tem
sido chamada a participar em muitas ini‐
ciativas com a colaboração dos meios de
comunicação, incluindo a televisão, per‐
mitindo que o público interessado
disponha hoje de uma razoável infor‐
mação científica, médica e psicológica,
sobre a Doença Bipolar. Reconhecer a
doença e as suas variantes, conhecer as
terapêuticas, saber pedir ajuda e infor‐
mar o médico, são resultados de uma
modificação da cultura e educação da
população sobre estes temas. O estigma
é resultado em grande medida da
ignorância, da visão fatalista e moralista
das doenças psiquiátricas e de medos
atávicos e irracionais.

“ ...em doenças
crónicas ou
recorrentes do foro
médico tem grande
importância a 
educação do
doente... “
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Um dos aspectos muito específicos que
pode contribuir para a superação do
estigma na doença bipolar, deve‐se ao
facto de muitas pessoas que sofrem de
doença bipolar terem capacidades criati‐
vas. No livro recentemente editado em
português (Tocados pelo Fogo, 2007)
prova‐se de modo exaustivo que a bipo‐
laridade e as perturbações do humor
ocorrem com invulgar frequência em
artistas de grande valor.
Mas o mais importante, numa perspecti‐
va médica psiquiátrica, é salientar que a
doença pode ser convenientemente
diagnostic ada (e quanto mais precoce‐
mente melhor) tem tratamento, que, a
ser seguido regularmente, permite para
uma grande maioria de doentes a estabi‐
lização da perturbação e a recuperação
da saúde.  
É necessário situar a doença no ponto
certo, sem minimizar a gravidade, nem
sobrevalorizá‐la.

Psicoeducação na Doença Bipolar
No livro de testemunhos “Depressão e
Mania na primeira pessoa” ( ADEB, 2006)
eis como um dos sócios da associação
fala de si e da sua doença, com a maior
franqueza e grande lucidez:
“Chamo‐me António Pereira, tenho 51
anos, possuo um curso universitário e tra‐
balhei em duas multinacionais até aos 48
anos. Aos 27 anos tive o primeiro episó‐
dio de Mania, tendo por isso quase perdi‐
do o emprego, divorciei‐me e perdi o
poder paternal em relação à minha filha.

4

Sou Bipolar I, ou seja tenho crises severas
tanto de Mania como de Depressão.”
Este doente esteve nove vezes hospita ‐
lizado por Mania com sintomas psicóti‐
cos, estando estabilizado já há mais de
cinco anos sem episódios agudos, man‐
tendo sintomas residuais cognitivos e
depressivos e pequenas fases de ele‐
vação do humor. A sua consciência de
doença é muito boa e cumpre com o
maior rigor a terapêutica, além de ter a
noção dos sinais precursores de elevação
do humor e, com o apoio da filha recorre
de imediato ao médico para ajustamen‐
tos da medicação. A abordagem psico ‐
educativa deu bons frutos.
Psicoeducação porquê? A necessidade de
uma melhor instrução e educação,
designa da psicoeducação quando aplica‐
da às doenças psiquiátricas, tornou‐se
evidente já que a adesão ao tratamento e
o estigma são reconhecidos como proble‐
mas da maior importância nesta doença
(Bauer, 2002). Esta técnica já havia sido
incorporada de modo menos sistemático
nas “Clínicas de Lítio”, nos anos 70. Hoje,
além de fazer parte das outras aborda‐
gens psicoterapêuticas, a psicoeducação
tem vindo a ser cada vez mais valorizada
como um instrumento terapêutico, vali‐
dado na sua eficácia em diversos estudos
e formalizado nos seus métodos. A sua
prática corresponde ao aumento do
reconhecimento do doente como parcei ‐
ro activo no tratamento, particularmente
relevante em psiquiatria.

O que parece também consensual entre
vários autores (M. Thase, 2002) é o facto
de se constatarem factores comuns a
todas as terapias (Psicoeducação, Terapia
Inter‐pessoal, Terapia Cognitivo‐
Comportamental, Terapia Interpessoal e
de ritmos sociais) e que são, em sumário,
os seguintes: a educação sobre a doença,
com a colaboração do doente e família na
planificação do tratamento da doença;
reparação, estabilização e, se possível,
reforço das redes de apoio social; inter‐
venções para saber lidar com os sin‐
tomas, reconhecer sinais percursores e
resolver problemas concretos.
A psicoeducação que, inicialmente, foi
uma abordagem sustentada no senso
comum é hoje uma verdadeira técnica
com resultados baseados na evidência. A
afirmação do papel decisivo da psicoedu‐
cação no tratamento a longo prazo da
doença bipolar (F.Colom, E.Vieta ‐ 2006)
é confirmada pela sua eficácia comprova‐
da na prevenção das recorrências.
Porque é que a psicoeducação é tão cru‐
cial para os doentes bipolares? Eis algu‐
mas das razões (F.Colom, E.Vieta ‐ 2006):
os doentes bipolares têm frequente‐
mente falta de consciência da doença e
abandonam com frequência a terapêuti‐
ca, sendo essa a primeira causa de recaí‐
da, numa doença cujo prognóstico
depende da adequação e cumprimento
do tratamento.
Um dos aspectos importantes da
Psicoeducação é a sua completa inserção
no modelo médico, sendo um meio de
reforço da aliança terapêutica. Quais
então as finalidades principais desta
técni ca? De modo abreviado, seguindo os
autores da Escola de Barcelona, acima
citados: aumentar a adesão ao tratamen‐
to, adquirir competências para um
reconheci mento precoce de um novo
episódio, desenvolver estratégias para
lidar com os sintomas e melhorar os
desempenhos sociais e ocupacionais. O
programa psicoducativo pode ser desen‐
volvido em grupo ou individualmente.

“ É necessário situar a
doença no ponto
certo, sem minimizar
a gravidade, nem
sobrevalorizá-la. “
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Os pontos importantes para uma melhor
gestão do tratamento sobrepõem‐se com 
o programa psicoeducativo
(Montgomery, Cassano, 1996). E são os
seguintes: partilhar com o doente as
decisões terapêuticas, fazer compreen‐
der a doença bipolar, procurar o apoio da
família, ensinar a detectar sinais precoces
de crise, manter a confiança no trata‐
mento e, finalmente, ensinar a viver com
a doença. Assim, a psicoeducação é um
importante instrumento para reforçar a
aliança terapêutica na relação do médico
com o doente. Embora possa ser uma
técnica utilizada em separado, numa
modalidade de grupo, por exemplo,
torna‐se mais acessível se integrada na
relação médico / doente. 
Dizia um doente, em tom de desabafo:
“reconhecer a doença não é fácil”. A
consciên cia terá de abranger a diversi‐
dade dos episódios, de sentidos opostos
(as hipomanias gratificantes!), a recorrên‐

cia ou periodicidade, a gravidade e os
perigos, a necessidade do tratamento
medicamentoso e o factor evolutivo,
interferido pelos hábitos (bons ou maus)
e pela terapêutica profiláctica, cujo
cumprimento nem sempre é fácil. 
Nos casos em que há uma instabilidade
do humor mais irregular e frequente,
como nos “ciclos rápidos”, a colaboração
do doente ou de um familiar pode ser
preciosa, através de um registo em gráfi‐
co do humor, diário ou semanal. Poderá
tornar‐se mais fácil correlacionar a
evolução do humor, para cima e para
baixo, com as terapêuticas farmacológi‐
cas e com acontecimentos significativos.
Facilita‐se a cogestão do tratamento,
com uma recolha apurada de dados pre‐
ciosos para delinear a melhor estratégia
preventiva.
Um ponto importante nos programas de
psicoeducação é a aprendizagem e

detecção precoce de sinais que antece‐
dem uma nova crise. Entre as manifes‐
tações mais típicas de uma viragem para
a Mania contam‐se a modificação do
padrão do sono, com despertar precoce
(energético!), o aumento da sociabilidade
(conta do telemóvel!), a instabilidade
emocional e o aumento do desejo sexual.
Pode haver peculiaridades singulares,
como o aumento da religiosidade, a uti‐
lização de uma roupa chamativa, com‐
pras a mais e outros. Entre os factores
que podem concorrer para um acesso
maníaco conta‐se o stress excessivo, o
abuso de psicoestimulantes (até a cafeína
em exagero), a privação do sono
(noitadas seguidas), a utilização continua‐
da de antidepressivos e a sazonalidade
(ver anamnese). O desencadeamento é
mais rápido nas crises de Mania do que
nas depressões, sendo, por vezes, muito
agudo. A informação do doente e dos
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José Manuel Jara
Médico Psiquiatra
Presidente da Assembleia Geral da ADEB
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A motivação para o tratamento resulta
de um somatório de factores, no qual é
muito importante a qualidade da relação
médico/doente. Um tratamento mais sim‐
ples é mais cumprido. O resultado positi‐
vo é um reforço para a adesão. Mas a
longo prazo pode perder‐se a ideia da
necessidade do tratamento, pois as crises
parecem longínquas. Pessoas que pas‐
sam por acessos de hipomania podem ter
baixa motivação, assim como doentes
que sofrem uma crise psicótica de Mania,
que recalcam ou denegam. Outras pes‐
soas vêem as crises como fenómenos iso‐
lados, relativizando a doença, “benefi‐
ciando” da hipomania e apenas pedindo
ajuda nas fases depressivas, numa recusa
dos estabilizadores do humor e uma clara
“preferência” pelos antidepressivos.
Muito em especial, os jovens (F. Colom,
2005) têm uma natural relutância em
tomar medicamentos regularmente,
atribuindo mais males à cura do que à
doença.
É interessante observar que a própria
pessoa que sofre de Doença Bipolar, num
testemunho dirigido a outros, resultante
de uma experiência profícua em grupos
de auto‐ajuda, ( Depressão e mania na
primeira pessoa, ADEB, 20006), faz uma
clara proposta de psicoeducação: 
“Pretendo informar as pessoas portado‐
ras desta doença, que têm sintomas mas
não estão diagnosticados; as que estão
diagnosticadas e que assim se poderão
sentir identificadas com alguns aspectos
da minha doença (…). Em segundo lugar
quero dirigir‐me às famílias, muitas vezes
mal informadas ou que não se querem
informar (…). Por fim, dirijo‐me às
chefias, que muitas vezes não têm em
conta as dificuldades da vida profissional,
demitindo‐se de lhes criar condições mais
favoráveis (…).”
Para concluir, voltamos a repetir que a
intervenção psicoeducativa faz parte do
arsenal terapêutico essencial no trata‐
mento das perturbações bipolares. É uma
condição sine qua non para que os fárma‐
cos estabilizadores do humor possam
resultar num claro benefício na qualidade
de vida da pessoa com perturbações do
humor de tipo bipolar.

6

familiares sobre os sinais iniciais e os
fatores precipitantes, além do rigoroso
cumprimento da terapêutica estabilizado‐
ra são factores decisivos para uma inter‐
venção precoce. 
Os sinais de alerta para um novo episódio
depressivo não são tão relevantes. A
depressão produz mais sofrimento ao
paciente do que aos familiares, pelo
menos num prazo curto. As estratégias
destinadas a reduzir um conflito familiar
e o stress inter‐pessoal (a atenuação de
emoções agressivas!), e a redução das
cognições negativas têm maior relevância
para a depressão. 
A adesão ao tratamento deve merecer
um destaque especial na psicoeducação
da Doença Bipolar. A má adesão ao trata‐
mento é com toda a certeza o factor iso‐
lado que resulta numa fraca resposta ao
tratamento (Goodwin e Jamison, 2007).
Estes autores definem com toda a
acuidade as tarefas que cabem a um clíni‐
co no pleno sentido da palavra: ser pro‐
fessor do doente e da família, dando uma
informação clara e rigorosa; ser um tera ‐
peuta bem preparado, aberto, aceitando
a controvérsia com empatia; psicofarma‐
cologista, sabedor das diversas opções,
doses, efeitos adversos e interacções
medicamentosas; facilitador da partici‐
pação de outros, em defesa do doente e
do seu melhor tratamento; cientista,
actualizado em relação aos progressos e
sabendo ajustá‐los ao caso singular.
A questão da adesão ao tratamento deve
levar a uma verdadeira monitorização,
caso a caso. A discussão sobre a adesão
não deve ser apressada, deve ter em
conta a personalidade do doente, e deve
ser colocada abertamente e repetidas
vezes. A colaboração dos familiares
próxi mos, em sintonia, pode ser muito
importante. O doseamento periódico dos
fármacos também é uma boa ajuda. Os
efeitos adversos, tanto somáticos como
psicológicos, devem ser explicados aber‐
tamente, devendo ser atenuados o mais
possível. Todos os procedimentos devem
contar com a colaboração activa do
doente.

“ Não há “doença
mental” em geral,
como não há uma
“doença cardíaca”
em geral. “
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Há mais suicídios nas famílias de doentes
bipolares?
Os estudos iniciais diferiam quanto à
dimensão do suicídio nos doentes bipo‐
lares, mas actualmente sabe‐se que é
superior, quando comparado com a popu‐
lação geral. Apesar de haver riscos especí‐
ficos, relacionados com a doença, para os
doentes bipolares, o suicídio não tem de
ser encarado como uma inevitabilidade.
Existem formas de prevenção, nomeada‐
mente: estar atento e valorizar qualquer
referência a ideação suicida quer seja
feita de forma clara ou indireta; não evi‐
tar falar sobre ideias de morte; ter a
capacidade de escutar sem fazer juízos de
valor; conhecer os sinais de alarme e
fatores de risco; conversar sobre os
proble mas que a pessoa vivencia, ajudar a
encontrar alternativas de comportamen‐
to; combater o isolamento; procurar tra ‐
zer mais pessoas de referência (familia ‐
res, amigos) para lidar com a situação;
acompanhar e pedir ajuda a um profis‐
sional de saúde.
Por vezes, mesmo que estejamos muito
atentos e procuremos a ajuda indicada,
podem ocorrer suicídios. Possivelmente,
com a nossa intervenção conseguimos
interromper o processo suicida ou adiá‐
mos o momento da morte, fazendo o
nosso melhor.

Que repercussões na família?
A morte é sempre um acontecimento que
causa sofrimento e grandes repercussões
a nível familiar. Os estudos divergem
sobre as consequências na família, quan‐
do comparada a causa de morte.
Contudo, parece haver especial sensibili‐
dade em função dos métodos de estudo
usados, com maior rigor quando o méto‐
do de recolha de dados é a entrevista em
vez do questionário. São apontadas ainda
algumas fragilidades metodológicas na
seleção da amostra, quase sempre por
conveniência, sem amostras aleatórias.
Alguns estudos apontam para que os
sobreviventes (amigos ou familiares de
alguém que se suicida e que por via disso
sofre a sua perda), se comportam de
forma idêntica de alguém que perde um
familiar por outra qualquer razão. No
entanto, quando aspetos mais específicos
do luto são tidos em conta, os sobre‐
viventes, quando comparados com ou ‐
tros, apresentam maior rejeição, ver‐
gonha, estigma, ocultação da causa de
morte e culpa. 
A noção de rejeição aparece de forma fre‐
quente sendo sentida como um ato inten‐
cional de rejeição por parte de quem se
suicida. Todavia, se pensarmos que, neste
caso, quem se suicida fê‐lo sobretudo
motivado por um processo psicopatológi‐

“ Após o suicídio, a
família enfrenta
maior risco de
psicopatologia... “

Perturbações de
Humor e Suicídio

Repercussões na Dinâmica familiar co poderemos diminuir um eventual sen‐
timento de rejeição. A vergonha e o
estigm a sentido podem levar a que haja
uma ocultação da causa de morte, situa ‐
ção que não resolve o problema e que,
como os estudos são unânimes em con‐
siderar, pode conduzir a um afastamento
da procura de ajuda sendo uma barreira
para a prevenção do suicídio, incluindo
aconselhamento e pósvenção (inter‐
venção específica com os sobreviventes).
A culpa, outro sentimento relativamente
comum, aparece sobretudo nos primeiros
18 meses, após os quais não se encon‐
tram diferenças para outros grupos em
processo de luto por outras causas de
morte. Além disso, este conceito foi
operacionalizado de diversas formas em
diferentes estudos. No entanto, indepen‐
dentemente da existência do sentimento
de culpa ou da culpabilização de alguém,
a partilha de sentimentos e emoções
poderá ajudar a lidar melhor com o
proble ma.
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A evidência científica aponta para alguma
heterogeneidade do grupo de sobre‐
viventes. Tem sido referido como impor‐
tante a história de vida de quem se suici‐
da. Se se trata de alguém com comporta‐
mentos da esfera suicidária anteriores
(comportamentos auto‐lesivos, atos suici‐
das), com elevado risco de vir a cometer
suicídio, o sentimento inicial pode ser de
alívio, muitas vezes percebido como ina‐
ceitável e como estratégia para lidar com
a culpa. A questão do alívio e da
aceitação são conceitos relacionados que
podem ser parte do mesmo continuum,
variando entre o protesto, revolta até ao
alívio, podendo ocorrer a aceitação entre
estes dois sentimentos. Se, pelo con‐
trário não há elevado risco de morte o
sentimento dominante é de choque,
entorpecimento e descrença.
Após o suicídio, a família enfrenta maior
risco de psicopatologia, devendo ser esse
um fator importante de intervenção.
Alguns estudos apontam para um aumen‐
to de casos de depressão e consumo de
substâncias psicoativas nos filhos. Por
outro lado, foram identificadas necessi‐
dades e desafios familiares: lidar com a
alteração das relações familiares e das
rotinas, das actividades e papéis do dia‐a‐
dia, questões espirituais, assim como
financeiras e jurídicas. Podem ainda ocor‐
rer processos de identificação com quem
se suicidou, modelação social e necessi‐
dade de auto‐punição por sentimentos
de culpabilização que podem aumentar o
risco de suicídio dos sobreviventes.

Como podemos atenuar as consequências
familiares?
O trabalho de luto é fundamental.
Embora seja um processo predominante‐
mente individual e individualizado
podemos apontar para algumas fases:
aceitar a realidade da perda e da
mudança; vivenciar a dor no luto;
 adaptar‐se a um contexto sem o morto,
quer nos processos de ajustamento
externos, internos, ou espirituais; recolo‐
car emocionalmente o morto e continuar
com a vida onde passa a desenvolver
novos papéis, identidades e relações.
Na maior parte das vezes as famílias
adaptam‐se e renascem para novos equi‐
líbrios, alianças interfamiliares e desafios.
Contudo, a partilha de sentimentos e
emoções com amigos, vizinhos, fami ‐
liares, grupos de apoio específicos, pode
ser útil para identificação de processos
de resolução de problemas semelhantes,
identificação de sinais de risco e
aconselha mento. Sempre que houver
necessidade não se deve hesitar em
recorrer a um técnico de saúde que con‐
tribua para a prevenção de complicações.
Para um melhor conhecimento dos
processos de luto nestes familiares e para
a elaboração de programas de pósvenção
é importante ouvir os sobreviventes, as
suas especificidades e as suas necessi‐
dades … porque prevenir é possível!   

Professor José Carlos Santos
Presidente da Sociedade Portuguesa de
Suicidologia
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surviv ors’ Mental Health and grief
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“ Na maior parte das
vezes as famílias
adaptam-se e
renascem para novos
equilíbrios, alianças
interfamiliares e
desafios. “

As perturbações do humor constituem
um dos mais importantes capítulos da
investigação e da clínica na área da saúde
mental. A sua relevância epidemiológica e
o seu impacto no cotidiano dos cidadãos
portadores deste tipo de perturbação
elevam‐na, mormente nos tempos atuais,
à categoria de prioridade na área da
saúde, em geral, e na saúde mental, em
particular. 
Um dos sistemas de classificação das per‐
turbações mentais mais utilizados no
mundo atual é o DSM IV (classificação da
Associação de Psiquiatria Americana). De
acordo com este sistema, uma pertur‐
bação do humor caracteriza‐se, essencial‐
mente, por alterações ao nível dos esta‐
dos afetivos. Ora, estas alterações (sin‐
tomas e sinais) enquadram‐se em sín‐
dromes que podem ser divididas em três

A importância
e dos cuidador
às pessoas com
Unipolar e Bip
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a da família
res no apoio

m a patologia
polar

“ Um ambiente fami -
liar ajustado consti-
tui [...] um potencial
preventor e reabilita-
dor da sintomatolo-
gia afetiva. “

O Homem, no contexto evolutivo, é um
ser gregário e social. Ora, estas duas
condições podem ser diferenciadas, na
medida em que podemos encontrar espé‐
cies gregárias sem evidência de relação
social, mas nenhuma espécie social
poderá deixar de ser gregária. Que quer
isto dizer? Os seres humanos vivem em
grupos, não só, porque o grupo constitui
uma proteção adaptativa (gregarismo),
mas, também, porque a sua condição de
extrema imaturidade à nascença o obriga
a ser cuidado de uma forma complexa e
duradoura (ser social). Também no con‐
texto evolutivo, o ser humano tem vindo
a sobreviver graças à existência de roti‐
nas e de ciclos. Desde o último degrau de
caçador‐recolector, à industrialização
massiva, passando pelo agricultor e
domesticador, o ser humano tem tido
rotinas que fazem parte do seu
património genético‐evolutivo. Ainda no
contexto evolutivo, tem adquirido ciclos
(essencialmente circadianos; e. dormimos
de noite e estamos ativos de dia) que
constituem formas adaptativas ao meio
ambiente em que nos fomos desenvol‐
vendo enquanto espécie. Assim, quando
este tipo de condições evolutivamente
programado entra em rotura revelam‐se,
potencialmente, sintomas e sinais de
desajustamento. Nas perturbações do
humor (mais visivelmente nas depressi‐
vas) verificam‐se, comumente, alterações
deste tipo: isolamento social, pertur‐
bações do sono e alteração das rotinas.
Mas, algumas destas perturbações ainda
têm um outro tipo de condicionante: a
hereditariedade. Mais nas perturbações
bipolares do que nas perturbações unipo‐
lares, a investigação tem demonstrado o
peso da hereditariedade como fator de
vulnerabilidade ao desencadear da
patologia.

pré‐mórbida ‐ ciclotimia) e Perturbações
do Humor baseadas na etiologia (exº
associadas a um estado físico particular
ou ao consumo de substâncias).
Para este tipo de perturbações, a investi‐
gação científica tem desenvolvido
numerosas alternativas terapêuticas,
quer farmacológicas quer psicológicas.
Contudo, estas alternativas, apesar de
terem vindo a demonstrar fortes evidên‐
cias de eficiência e eficácia clínica (isto,
quer no campo da investigação terapêuti‐
ca quer no bem estar efetivo dos
cidadãos portadores de tais pertur‐
bações), ficam aquém do esperado quan‐
do outras formas de recuperação ou har‐
monização não estão presentes. Essas
formas, a que poderíamos chamar
fatores de proteção ou facilitadores do
processo terapêutico, são múltiplas. Duas
das mais relevantes são o apoio familiar e
o apoio social.

tipos: Perturbações Depressivas (unipo‐
lares, humor predominantemente
depressivo, em graus de severidade e
duração sintomatológica distinta),
Perturbações Bipolares (de, pelo menos,
duas tipologias estruturais, I e II, de acor‐
do com predominância depressiva ou
maníaca na ciclicidade do humor, e uma
tipologia menos severa ou mera condição
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A literatura científica tem demonstrado,
de forma consistente, a importância do
suporte familiar e social nas Perturbações
do Humor. Esta importância tem sido
veri ficada quer no que respeita ao feito
protetor (prevenção da perturbação ou
redução do seu impacto sintomatológico)
quer no que respeita ao papel remediati‐
vo (reabilitação mais rápida e eficaz da
sintomatologia). Também existem
evidências de que um ambiente mais roti‐
nado (exº atividade laboral ou académica
continuada e gratificante) e estilos de
vida mais saudáveis (em particular, no
que respeita à atividade física, aos ritmos
de sono/vigília adequados e ao evitamen‐
to de consumo regular de substâncias –
essencialmente álcool, psico‐estimulantes
e cafeína).
A família, pelas suas especificidades, pos‐
sui um papel muito relevante nestas per‐
turbações. Antes de mais porque é uma
das primeiras células sociais a sofrer o
impacto da perturbação. A sintomatolo‐
gia deste tipo de perturbação é, fre‐
quentemente, fator de perturbação rela‐
cional. Com frequência, o sistema familiar
desajusta‐se e torna‐se, ele próprio, por
feedback, um fator patognómico.
Contudo, a família pode, e deve, fun‐
cionar como agente facilitador do proces‐
so terapêutico. Um ambiente familiar
ajustado constitui, como já dissemos, um
potencial preventor e reabilitador da sin‐
tomatologia afetiva. Assim sendo, para
além das intervenções terapêuticas vali‐
dadas (quer farmacológicas quer psi‐
cológicas), a família pode constituir um
elemento chave do processo terapêutico. 
De que forma?
Antes de tudo, e de acordo quer com a
literatura científica quer com a experiên‐
cia clínica, a família deve ser informada (e
bem informada) das manifestações liga ‐
das à perturbação (muitas vezes, tidas
como simples mau feitio). Compreender
que alguns aspetos do comportamento
do paciente constituem sintomas de uma
perturbação para a qual existem opções
terapêuticas é um dos primeiros passos
para a sensibilização da família para o
processo terapêutico. Em seguida, a

família deve ser consciencializada do seu
potencial papel no decurso da pertur‐
bação, que é, frequentemente, crónica. A
tomada de consciência deste potencial
papel é um fator determinante para a sua
ação (desde a vigilância na tomada da
medicação até à ajuda na manutenção de
estilos de vida saudáveis). Finalmente,
como elemento gregário e potenciador
das rotinas pode funcionar como um
alter‐ego do paciente no seu cotidiano,
motivando e potenciando a sua vida
académica, laboral e social, ao mesmo
tempo que contribui para a harmonia do
seu estado psicológico.
Mas, questionemo‐nos: caberá este papel
exclusivamente à família?
Sem querer discutir aqui a noção de
família e a relevância dos vínculos afe‐
tivos para a humanidade, gostaria de
colocar, também, o problema dos
cuidadores, mormente em situações
onde o sistema familiar não pode garantir
esta ajuda. O papel de cuidadores é tam‐
bém muito relevante. Os cuidadores para
este tipo de tarefa devem ter duas
caracte rísticas específicas: pessoais e
técni cas. No plano pessoal as característi‐
cas de empatia e solidariedade são funda‐
mentais. Sem tais características é muito
difícil aceder ao sofrimento do outro. No
plano técnico devem ter a informação
fundamental sobre as características
específicas do comportamento destes
pacientes e adquirirem competências
para lidar de forma adequada com esses
comportamentos. Para tal não é
necessário nem muito tempo nem muitos
custos. É somente necessária uma
 escolha adequada que maximize as  
 características acima descritas. Desta
forma, os cuidadores, tal como a família,
mas de um modo mais dirigido, podem
ter um papel determinante na regulação
do cotidiano destes pacientes, na medida
em que a sua disponibilidade pessoal e a
sua informação técnica permitirão gerir
de forma mais efetiva as dificuldades
mais frequentes nestes paciente que,
aliás, já foram enunciadas.

Em suma, para além do papel fundamen‐
tal das terapêuticas clínicas empirica‐
mente validadas, a família e os
cuidadores podem, e devem, funcionar
como potenciador dessas mesmas
 terapêuticas. Em primeiro lugar, porque
fazem parte do dia‐a‐dia do doente. Em
segundo lugar porque são mediadores
dessa mesma terapêutica (exº vigilância
da medicação, cooperadores das rotinas,
encorajadores da vida social). E em ter‐
ceiro lugar porque constituem a epifania
de algumas das condições de adaptação
destes pacientes: gregarismo, vida rela‐
cional, cooperadores das rotinas, encora‐
jadores de estilos de vida saudáveis.
Imaginemos alguém com perturbação
bipolar que viva sozinho, que seja
resistente à medicação, que seja
consumi dor regular de álcool e que nos
períodos de exaltação maníaca perca
noites de sono em festas, por exemplo.
Conseguiremos, facilmente, imaginar que
esse mesmo alguém, inserido num sis‐
tema familiar ajustado e com um
 ambiente social adequado, desencadearia
menos episódios críticos, ou seria menos
severos ou recuperaria, em face de ajuda
clínica, mais fácil e rapidamente dos
episódios que, reitero, muitas vezes, se
repetem mercê da cronicidade própria de
algumas das perturbações do humor. É
este o papel fundamental da família e dos
cuidadores! Mediar a prevenção e a
terapêu tica, especialmente em pertur‐
bações onde a severidade do sofrimento
tem, muitas vezes, um fim dramático: o
suicídio.
Tratar um paciente com perturbação afe‐
tiva é uma tarefa múltipla. Não se com‐
padece com a exclusiva atuação terapêu‐
tica clínica. Tal como um martelo necessi‐
ta de uma mão para pregar um prego,
um paciente com perturbação do humor
precisa de alguém que o ajude a recupe ‐
rar, para além das ferramentas clínicas. 

Paulo Sargento
Psicólogo / Universidade Lusófona

“ ... a família deve ser
informada (e bem
informada) das mani-
festações ligadas à
perturbação (muitas
vezes, tidas como
simples mau feitio). “
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Apesar da crença popular identificar,
desde sempre, as mudanças de estações
como fatores associados a depressão (1) e
ser uma das temáticas mais comum dos
Grupos de Ajuda Mútua da ADEB, esta só
foi caracterizada em 1984 por Rosenthal
et al. (2). Foi descrito como um síndrome
em que a depressão se desenvolvia no
outono ou no inverno e desaparecia na
primavera ou no verão durante dois anos
consecutivos. 
O conceito entrou após no Diagnostic and
Statistical Manual: Mental Disorders (ou
DSM) III‐R em 1989 (3) e atualmente, o
DSM IV‐R caracteriza o padrão sazonal
como um especificador das Perturbações
do Humor (4). 
Na mesma lógica, a International
Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ou ICD)‐10
reconhece o transtorno afetivo sazonal
como uma forma da doença bipolar e da
depressão recorrente (5). 

“ ... estima-se que 15%
das depressões
recorren tes têm
 características
 sazonais “

Depressão Sazonal

Assim, a sintomatologia é comum a
caracte rização da depressão nestas duas
patologias: humor depressivo, diminuição
do interesse na maioria das atividades,
diminuição ou aumento do apetite, insó‐
nia ou hipersónia, fadiga, diminuição da
concentração e de memorização, ideação
suicida (4). Todavia, os variadíssimos estu‐
dos, realizados nos últimos trinta anos
sobre esta temática, conferiram algumas
especificidades a depressão afetiva
sazonal (SAD).
Do ponto de vista epistemológico, esti‐
ma‐se que 15% das depressões recorren ‐
tes têm características sazonais, o que
significa que o risco de SAD é de 1 a 2 %
na população geral (6). Todavia, alguns
estudos referem uma prevalência maior
na ordem dos 4‐10% (7; 8). Esta discrepância
explica‐se pela dificuldade em selecionar
critérios de diagnóstico para esta patolo‐
gia (7). Reconhece‐se também uma
incidência maior no sexo feminino e uma
ocorrência maior, ver exclusiva, no 
adulto  (7; 6). Outra característica interes‐
sante da SAD é a influência da latitude.
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Assim, existiria uma prevalência maior
nos países nórdicos ou mesmo das zonas
nórdicas comparativamente ao sul dentro
do mesmo país (9; 8), mas nem sempre esta
hipótese foi confirmada (7). Todavia, estu‐
dos mais recentes aprofundaram esta
questão, mostrando que a população
oriun da do sul, tinha um risco maior de
desenvolver uma SAD quando migravam
para norte, comparativamente aos
nativos (10; 7; 8). Finalmente, não parece
exis tir maior incidência da heredi‐
tariedade na SAD relativamente a
depressão recorrente, o que significa que
existem fatores genéticos para a
depressão, mas nenhum fenótipo particu‐
lar para a SAD (6). 
Assim, perante estas particularidades da
SAD, vários estudos tentaram perceber
as suas causas. Os resultados apontam
para a influência da serotonina, da mela‐
tonina e do ritmo circadiano, que vamos
primeiro definir para depois entender a
sua relação com esta patologia. 
O comportamento humano é regulado
pelos ritmos circadianos, adaptando‐se
aos ciclos diários da luz de acordo com a
rotação da terra. 
Assim, a digestão, o estado de vigília, a
subida e a descida da temperatura corpo‐
ral, entre outros, monitorizam‐se com um
relógio biológico. 
Ora, o ritmo circadiano está intimamente
ligado a melatonina, hormona secretada

8

na glândula pineal (7), situada aproximada‐
mente atrás da região dos olhos. Esta é
então produzida na ausência de claridade
(8), enquanto a luz inibe a sua produção
através do nervo óptico. 
A melatonina tem assim um papel de sin‐
cronizador endógeno dos ritmos circadia ‐
nos (11), cuja principal função é, nomeada‐
mente, de regular o sono. Ou seja, em
ambiente escuro e calmo, os níveis de
melatonina do organismo aumentam,
causando sonolência, tendo o seu pico
por volta das 3h00 da manhã (11). 
Mas, esta hormona é sintetizada a partir
da serotonina, que atua como neurotrans‐
missor no sistema nervoso central e é
responsável, entre outros, pela regulação
do estado emocional do  individuo  (8). 
De facto, estudos revelam uma corre‐
lação positiva entre a incidência do suicí‐
dio e níveis baixos de serotonina no sis‐
tema serotoninérgico (12). A serotonina é
produzida a partir do triptofano (7; 8), um
dos 20 amino‐ácidos presente nas proteí‐
nas levada ao cérebro pelo sangue. Sem
este precursor não é possível sintetizar
serotonina (13). 
Resumidamente, o triptofano, presente
na alimentação, é sintetizado em sero‐
tonina de dia. Que por sua vez, é trans‐
formada em melatonina durante o sono,
regulando assim o ritmo circadiano,
nomeadamente o estado de vigília ou

temperatura corporal, e consequente‐
mente o comportamento humano (7).
Assim, a maior exposição á escuridão
(nomeadamente nos países nórdicos ou
no outono e no inverno) aumenta a sín‐
tese de serotonina em melatonina,
provocando hipersónia, falta de energia e
fadiga numa primeira fase. Mas a acumu‐
lação de melatonina, vai acabar por inibir
a produção de serotonina levando ao
aparecimento do humor triste, desvalori ‐
zação, ideias ruminantes, baixa auto‐esti‐
ma numa segunda fase, bem como ao
aumento de apetite afim de procurar a
ingestão de triptofano, numa tentativa
de estimulação da produção de serotoni‐
na (14). Esta hipótese corrobora o apareci‐
mento dos sintomas em duas fases.
Verificamos assim que a SAD está interli‐
gada ao equilíbrio dos níveis serotonina‐
melatonina e a sua influência no ritmo cir‐
cadiano, o que nos dá linhas orientadoras
quanto ao seu tratamento.
Primeiro, os tradicionais antidepressivos,
que atuam no sistema serotoninérgico
como inibidores da recaptação da sero‐
tonina, tais como a fluoxetina (15) e a
sertra lina (16) são tratamentos eficazes no
tratamento da SAD. 
A mirtazapina, antidepressivo tetracíclico,
cuja ação no sistema noradrenérgico atua
indiretamente no sistema serotoninérgi‐
co, parece também ser eficaz (17). Aqui, o

“ O comportamento
humano é regulado
pelos ritmos circadi-
anos, adaptando-se
aos ciclos diários da
luz de acordo com a
rotação da terra. “
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objetivo destes três tratamentos é de
aumentar os níveis de serotonina no sis‐
tema nervoso central, de forma directa
ou indirecta. 
Segundo, os antidepressivos mais
recentes como a agomelatina, cuja ação
agonista dos recetores da melatonina,
demostrou também a sua eficiência regu‐
lando os ritmos circadianos ao fim de 6 a
10 semanas (18; 19). 
Todavia, o tratamento mais estudado no
caso da SAD, nos últimos trinta anos, é a
fototerapia. Esta consiste na exposição
de aproximadamente de 30 minutos a
uma luz (de 2500 Lux*) de intensidade
logo pela manhã. 
O objectivo desta técnica é de equilibrar
os níveis de melatonina‐serotonina na
glândula pineal através do nervo óptico,
regulando assim os ritmos circadianos e
por consequência a fadiga, a sonolência e
a sensação de bem‐estar (20; 21). Apesar de
parecer menos convencional na nossa
cultura, a fototerapia tem resultados
comparável ao dos anti‐despressivos (22). 
Finalmente, outras hipóteses também
investigadas, foi a produção de serotoni‐
na através do desporto (23) e através duma
alimentação rica em triptofano (24).
Embora, a eficiência fosse comprovada, o
tempo para atuar parece ser mais demo ‐
rado. Mas, não deixam de ser técnicas a
considerar na prevenção da remição da
SAD.

Lídia Águeda
Psicóloga Clínica da ADEB
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A OMS, a UE, o Parlamento Europeu, a
Federação Mundial da Saúde Mental e
vários investigadores vêm enfatizando
que as crises económicas ao provocarem
desemprego, empobrecimento e insegu‐
rança têm repercussões significativas na
saúde mental dos envolvidos, particular‐
mente com evoluções depressivas e risco
acrescido de suicídio, em especial quando
agravam o endividamento e afetam a
situação residencial. As crises económicas
são, portanto, momentos de alto risco
para o bem‐estar mental da população e
das pessoas afetadas e suas famílias.
Na UE há registos de que o aumento do
desemprego surge, muito rapidamente,
associado a aumento de mortes prema ‐
turas por violência intencional, incluindo
suicídio, e consumo de álcool, reper‐
cussões menos relevantes nos países com
redes de segurança social eficazes e em
que sejam tomadas medidas políticas ade‐
quadas.

Estudos de crises económicas e sociais
recentes nos vários continentes, referen‐
ciam também aumento de mortalidade
geral, quer em crianças quer em adultos,
nestes nomeadamente por causa cardio‐
vascular mas também por infeções respi‐
ratórias e doenças hepáticas crónicas; em
simultâneo regista‐se decréscimo dos
óbitos por acidentes rodoviários.
Várias investigações demonstram que o
desemprego, o empobrecimento e as dis‐
torções familiares desencadeiam ou pre‐
cipitam problemas de saúde mental, em
que se destacam (i) a depressão, (ii) o
alcoolismo, (iii) o suicídio. Mais direta‐
mente em relação às crianças/adoles‐
centes registam‐se, entre outros dados
com evidência científica, que (i) a pertur‐
bação psiquiátrica dos pais é um fator de
risco para o desenvolvimento de psicopa‐
tologia nos filhos, (ii) filhos de pais
deprimidos apresentam um risco três
vezes superior de desenvolverem pertur‐

Depressão e Crise

bações psiquiátricas, (iii) o maltrato e a
negligência (que comprovadamente
aumentam nas famílias e nas instituições
em contexto de crise) são um fator de
risco psicopatológico futuro.

Na literatura científica que aborda esta
problemática, são referenciados como
grupos populacionais mais vulneráveis os
integrados por pessoas que sofrem
 interrupções do emprego, experiência de
empobrecimento e roturas familiares, por
serem as que mais frequentemente apre‐
sentam um risco acrescido para proble‐
mas de saúde mental, como depressão,
problemas ligados ao álcool e suicídio.
Em momentos de adversidade económica
são especialmente os homens que têm
risco aumentado de doenças mentais,
problemas de saúde em geral e de morte
por suicídio ou consequente ao uso noci‐
vo de álcool.
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“ Várias investigações
demonstram que o
desemprego, o empo-
brecimento e as dis-
torções familiares
desencadeiam ou pre-
cipitam problemas de
saúde mental, ... “

A evidência científica demonstra que o
investimento em saúde mental é custo‐
efetivo, sobretudo nos períodos de crise,
oportunidade que deve ser aproveitada
para melhorar a sua eficácia. Os impactos
do viver com problemas de saúde mental
são comparáveis, ou em muitos aspetos
ainda maiores, com os de doenças cardio‐
vasculares, diabetes ou distúrbios osteo‐
musculares – a perda de produtividade
devido a uma má saúde mental é maior
do que a observada para todas aquelas
condições.
Programas ativos de mercado de tra ‐
balho são custo‐efetivos e podem contra ‐
riar os efeitos deletérios do desemprego
na saúde mental, através da promoção
da resiliência em desempregados.
Quanto aos programas de apoio familiar
a vítimas de crise, na UE cada dólar USA
investido por pessoa afetada reduz em
0,2% a taxa de suicídio.

No que se refere às bebidas alcoólicas e
ao tendencial aumento exponencial de
consumo nas situações de desemprego e
de crise social, é sublinhada a sua impli‐
cação no aumento direto da mortalidade
na UE, recomendando a OMS:

• Aumento do preço;
• Definição de preço mínimo;
• Reconhecimento precoce de con‐

sumos de risco e do seu contributo
para a depressão e o risco de suicídio;

• Desenvolvimento de competências
que protejam da depressão e de com‐
portamento suicidário.

Em qualquer grupo etário mas com par‐
ticular impacto nas crianças, são pre‐
conizadas medidas de prevenção e
deteção precoce das situações de risco,
nomeadamente através de:

• Maior apoio das estruturas da comu‐
nidade, em particular dos Cuidados de
Saúde Primários, articulados com as
Equipas Comunitárias de Saúde
Mental;

• O reforço nas escolas do apoio técnico
de psicologia e ensino especial;

• Criação e reforço de programas de
intervenção comunitária para grupos
populacionais de risco.

Para caracterizar e monitorizar as
 pessoas em risco propõe‐se a implemen‐
tação dos seguintes indicadores:

• Taxa de suicídio (que deverá tender a
incluir as tentativas e os suicídios con‐
sumados);

• Abandono de consultas;
• Procura de cuidados: (i) referenciação

(Alert P1), (ii) recurso aos serviços de
urgência, (iii) taxa de readmissões no
internamento (< 3M); 

• Evolução da sinalização aos Núcleos
de Apoio a Crianças/Jovens em Risco;

• Recurso a apoios sociais;
• Índice de prescrição de psicofármacos

(por grupos farmacológicos);
• Índice de violência familiar/parceiros

íntimos;
• População sem‐abrigo.

Face ao exposto e à expectativa de que a
atual crise tenha duração longa, são pre‐
conizadas como medidas no mínimo
mini mizadoras:

• Programas ativos do mercado de tra‐
balho destinadas a ajudar as pessoas a
conservarem ou recuperarem empre‐
gos, bem como programas de apoio
familiar sempre que se identifique
risco significativo no agregado;

• Programas de alívio da dívida, por con‐
tribuírem para a redução dos efeitos
nocivos na saúde mental da crise
económica;

• Programas de formação em saúde
mental dirigidos a profissionais de
saúde e sensibilização da população
geral;

Simultaneamente e em termos globais,
os grupos com maior grau de dependên‐
cia de terceiros, como as crianças, os
idosos e as pessoas com doenças cróni‐
cas incapacitantes, físicas ou mentais,
apresentam maior vulnerabilidade.
Várias evidências indicam também que
dívidas, dificuldades financeiras e de
pagamento da habitação levam a proble‐
mas sérios de saúde mental.

Mesmo com apreciáveis diferenças socio‐
culturais, para a OMS os efeitos sobre a
saúde mental durante as crises económi‐
cas dependem da utilização de recursos
de proteção social em cinco áreas‐chave:

• Programas ativos do mercado de tra‐
balho;

• Programas de apoio familiar;
• Cuidados de saúde de proximidade,

incluindo de saúde mental, para as
pessoas mais vulneráveis;

• Programas de alívio da dívida;
• Controlo dos preços e da disponibili‐

dade do álcool.
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• Serviços de cuidados primários
acessíveis, articulados com os serviços
de saúde mental e disponíveis para o
apoio a pessoas em risco;

• Articulação, com coordenação regio ‐
nal, das entidades integrantes das
redes de saúde, sociais e as autar‐
quias, com sinalização das pessoas
mais vulneráveis – grávidas, crianças,
adolescentes, idosos, pessoas em
situa ção de isolamento, pessoas sem‐
abrigo, desempregados, famílias endi‐
vidadas, pessoas com deficiência e
doentes crónicos com graves incapaci‐
dades,  pessoas dependentes de
bebidas alcoólicas e/ou outras
substân cias psicoativas;

• Prioridade na implementação de
equipamentos de cuidados continua‐
dos de saúde mental e consequente
agilização do funcionamento da
respetiva Rede;

“ As escolhas políti-
cas são uma determi-
nante chave nas con-
sequências da
recessão económica
sobre a evolução da
qualidade da saúde
mental. “

No âmbito da minha
disser tação de Mestrado
em Serviço Social, sobre
orientação do Professor
Doutor Jorge Ferreira,
foram abordadas as
Práticas do Serviço Social
em saúde mental e as
Repercussões da doença
bipolar na vida quotidiana
dos doentes.

• Implementação da Rede de
Referenciação/Articulação para os
Comportamentos Aditivos e
Dependências, envolvendo o SICAD,
ARS e a DGS (através do Programa
Nacional para a Saúde Mental e do
Programa Nacional para a Prevenção e
Controlo do Tabagismo), com articu‐
lação dos diferentes níveis assistenci‐
ais, quer públicos quer privados;

• Intervir no preço das bebidas alcoóli‐
cas, nomeadamente definindo preços
mínimos e restringindo a disponibili‐
dade de acesso.

Destaque‐se que as medidas recomen‐
dadas superlativam a importância, nos
períodos de crise económica e social, da
existência de serviços comunitários de
saúde mental e da sua articulação com os
cuidados de saúde primários.
As escolhas políticas são uma determi‐
nante chave nas consequências da
recessão económica sobre a evolução da
qualidade da saúde mental.
Os investimentos em serviços de saúde
mental nos períodos de crise económica
apresentam‐se como potencialmente
compensados:

• Pela redução dos custos em saúde;
• Pelo incremento da participação na

força de trabalho, com melhoria da
produtividade e da subsequente recei‐
ta fiscal;

• Pela redução da dependência social.

Álvaro A. Carvalho
Médico Psiquiatra. Diretor do Programa
Nacional para a Saúde Mental da DGS.
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Repercussões da
doença bipolar na vida
quotidiana das pessoas

A realização deste estudo teve como
campo empírico a ADEB – Associação de
Apoio aos Doentes Depressivos e
Bipolares, e uma amostra de sujeitos com
diagnóstico de doença bipolar associados
na associação, há mais de 5 anos e com
idades compreendidas entre os 35 e os
45 anos. Para além desta amostra foram
efectuadas entrevistas exploratórias a
uma assistente social na área da saúde
mental, Drª Paula Domingos, e ao
Psiquiatra Álvaro de Carvalho, Diretor
Nacional do Plano de Saúde Mental, bem
como uma entrevista aprofundada ao
Presidente da ADEB, Sr. Delfim Oliveira, a
quem agradeço toda a colaboração e
disponibilidade para a realização desta
investigação.
Foi possível à luz da abordagem qualitati‐
va e da teoria fenomenológica, utilizada
nesta dissertação, compreender os senti‐
mentos e a perceção que cada doente
tem quando se refere à doença, que essa

visão difere de caso para caso, de pessoa
para pessoa e do grau de bipolaridade
que cada um tem. Visões diferentes,
umas mais pessimistas, outras um pouco
mais otimistas, mas todas com a
perceção que a doença bipolar, é uma
doença crónica e que têm de viver com
ela, independentemente de tudo o resto
e do papel importantíssimo que a ADEB
teve e ainda tem no seu percurso de vida
desde que tomaram contato com a asso‐
ciação.
Para uma melhor compreensão da auto ‐
perceção dos sujeitos, foi utilizada a teo‐
ria fenomenológica para quem cada indi‐
viduo constrói o seu próprio mundo,
embora auxiliado por materiais e méto‐
dos que lhe são oferecidos por outro, ou
seja, o mundo da vida é um mundo social
pré estruturado para o sujeito através de
um processo histórico que decorre ao
longo do tempo.

Este conceito de mundo da vida recupera
e valoriza, portanto, as vivências subjeti‐
vas, pré‐teóricas, sensíveis e necessárias
à construção de uma filosofia que pro‐
cure ampliar o conceito de razão e de
logos. 
Quando se trata de sujeitos com qualquer
tipo de perturbações mentais, sejam per‐
manentes ou sazonais, como é o caso
dos doentes bipolares, estes refugiam‐se
muitas vezes em mundos exteriores ao
“mundo da vida” “o mundo exterior é a
existência fora de mim que me resiste e
sobre a qual não consigo exercer um con‐
trolo total”. (Deshaies, 1997: 159)
Este refúgio representa para estes
sujeitos uma forma que lhes permite
estar livres dos objetos, das normas e
regras impostas no mundo social, em
resumo da “atitude natural”. “Ao viver
num dos muitos mundos de fantasia, não
temos que dominar o mundo exterior e
vencer a resistência dos seus objetos.
Estamos livres do motivo pragmático que
governa a nossa “atitude natural” com
relação ao mundo da vida diária, livres
também do laço do espaço interobjetivo
e do padrão de tempo intersubjetivo (…)
o que ocorre no mundo exterior já não
nos impõe temas entre os quais escolher
nem estabelece limites com relação às
metas que podemos alcançar.” (Wagner,
1979: 253).
Assim, foi possível perceber em todos os
discursos nesta investigação, o despole‐
tar, o diagnóstico da doença e os efeitos
negativos que esta assume em todas as
facetas da vida quotidiana do doente
bipolar, das quais destacamos: sepa‐
rações, nos casos dos indivíduos casa‐
dos; perca de emprego ou de oportu‐
nidades de progressão profissional; rutu‐
ra ou quebra nos laços da rede de ami‐
gos e da comunidade onde estão inseri‐
dos, com repercussões económicas no
seu  dia‐a‐dia.
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Fatores como a morte de alguém chega‐
do, um divórcio, ou o surgimento de uma
doença de difícil tratamento estão muitas
vezes na base do despoletar da doença
bipolar.
A hereditariedade da doença bipolar, foi
outra das conclusões a que se conseguiu
chegar uma vez que todos os entrevista‐
dos referem sempre alguém antepassado
com sintomas de alguma perturbação
mental.
O suicídio e a tendência para o mesmo
nas fases depressivas dos sujeitos é outra
das características comuns a todos os
entrevistados.
Ao analisarmos o modelo atual de inter‐
venção com os doentes mentais em
geral, que se baseia na reabilitação psi‐
cossocial, implementado através da lei da
Saúde Mental e do Programa Nacional
para a Saúde Mental 2007‐2016,
gostaríamos de fazer algumas conside ‐
rações.
Apesar de todo o esforço que se tem
vindo a fazer para melhorar a qualidade
de vida destes doentes e a forma como
eles são inseridos na comunidade, evitan‐
do, quanto seja possível, uma certa
exclusão social, foi possível perceber que
ainda existe muito trabalho a fazer. O
estigma aliado à crise que o país atraves‐
sa, não permite o avanço desejável das
políticas de proteção social a esta popu‐
lação, apesar da grande evolução que se
tem verificado nas últimas duas, três
décadas.
No entanto, ainda não foram criados
serviços locais de saúde mental em
número suficiente, existindo a necessi‐
dade da criação de mais unidades de
reabilitação, da mesma forma que as
respostas sócio‐ocupacionais e residen ‐
ciais continuam muito insuficientes, prin‐
cipalmente em algumas zonas do país.
Para um maior sucesso da reforma da
saúde mental, é na nossa opinião,
necessário criar e promover, ao mesmo
tempo, redes de respostas sociais comu‐
nitárias, ou seja, para que seja possível
existir sucesso na reabilitação psicosso‐

cial e uma plena reintegração dos
doentes, as intervenções clínicas e as
respostas sociais comunitárias têm que
ser simultâneas e complementares, sem
descontinuidades, uma vez que as
necessi dades dos doentes implicam sem‐
pre, em grau diversificado, de medidas
de saúde e medidas de caráter social. E
isto só será possível se a área da saúde e
a área social, forem equivalentes e se
ajustarem mutuamente.
Afigura‐se também importante e rele‐
vante, que seja efetivamente aplicada a
legislação sobre os cuidados continuados
da saúde mental, de modo a libertar um
pouco as famílias dos doentes do ónus
que as sobrecarrega, de terem de prestar
todo o tipo de apoio aquando dos trata‐
mentos ambulatórios e no pós interna‐
mento, quando necessário.
Também quando falamos do conceito de
recuperação em saúde mental, existe a
necessidade de dividi‐lo em dois: a recu‐
peração clínica que deve estar a cargo
dos profissionais das ciências biomédicas;
e a recuperação pessoal, que é uma
noção surgida da vivência das pessoas
que experienciam a doença mental, e que
pertence à área das ciências sociais,
sendo o Serviço Social um dos principais
atores na intervenção junto destes
doentes. 
Relativamente ao papel específico do
assistente social, através das entrevistas
que efetuámos, ainda se encontram difi‐
culdades no reconhecimento deste
profissional por parte desta população
de indivíduos diagnosticados com a
doença bipolar. Privilegia‐se mais o papel
do psicólogo do que o do assistente
social, e há que trabalhar para que esta
população e as suas famílias, compreen‐
dam que o trabalho que os assistentes
sociais fazem, nunca poderá ser feito da
mesma forma e com os mesmos resulta‐
dos por outro tipo de técnicos. Só os
assistentes sociais estão preparados para
dar resposta às muitas necessidades so ‐
ciais que estes doentes e as suas famílias
carecem.

“ Ao viver num dos
muitos mundos de
fantasia, não temos
que dominar o
mundo exterior e
vencer a resistência
dos seus objetos. “
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Mas para isso, existe a necessidade impe‐
riosa que os assistentes sociais, bem
como os restantes técnicos que tra ‐
balham com doentes mentais, tenham
uma formação específica para além da
formação de base que todos têm.
Trabalhar com este tipo de doentes, não
é de certeza a mesma coisa do que tra‐
balhar com outro tipo de população. As
necessidades e a forma de lidar com
estes, requer valências e conhecimentos
específicos que vão para além da for‐
mação de base.
Por outro lado os assistentes sociais que
trabalham na área da saúde mental,
devem ter como prioridade na sua inter‐
venção verificar se na comunidade de
onde os doentes provêm existem recur‐
sos, nunca esquecendo o envolvimento,
sobretudo, das redes primárias e se for
necessário das redes secundárias, pois
nenhuma intervenção em rede pode
escamotear a importância que estas têm
na integração do doente mental em
geral, e do bipolar em particular, na
comunidade onde estão inseridos.
Como pudemos verificar a situação de
doença bipolar tem um grande impacto
no estabelecimento de relações inter ‐
pessoais destes doentes e consequente‐
mente na criação e mobilização da rede
de suporte social, num ciclo que reforça a
saúde/doença mental. Uma intervenção
ao nível da criação ou do reforço das suas
redes de suporte, inserida num contexto
interdisciplinar, pode ter um impacto
terapêu tico no doente e na sua família.
Para isso o assistente social para o exercí‐
cio da sua intervenção, em geral, e na
saúde mental em particular, necessita de
estar fundamentado numa teoria social,
pois só esta lhe dará a direção da sua
intervenção, das suas ações e das suas
perceções e ao mesmo tempo ter uma
postura critica, de permanente investi‐
gação e intervenção sobre a realidade
onde está a intervir, procurando soluções
e alternativas ao quadro que se lhes apre‐
senta. Devem também promover e incre‐
mentar cada vez mais, a participação das

organizações da sociedade civil no
planeamento e requalificação das políti‐
cas públicas e sociais de saúde mental.
O contexto de crise económica e social, a
consequente retração do investimento e
até o corte de benefícios na saúde em
geral, desafia o Serviço Social a ter um
papel mais ativo na promoção do acesso
às respostas e na eficácia das respostas
integradas do Serviço Nacional de Saúde,
sabendo no entanto as dificuldades com
que atualmente estes profissionais se
debatem, pela” intromissão” de
profissio nais de outras áreas das ciências
sociais, que tornam as fronteiras da inter‐
venção social, cada vez mais difíceis de
serem definidas.

1.  A investigação centrou‐se no estudo e
análise da doença bipolar enquanto
patologia, cujas consequências envolvem
a perturbação do humor e visava com‐
preender as suas repercussões na vida
quotidiana dos sujeitos diagnosticados
com a doença bipolar bem como a auto ‐
perceção que os mesmos tinham sobre a
doença.

Luís Desterro
Técnico de Serviço Social
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Resumo
O presente artigo é uma abordagem à criatividade. Em-
bora se trate de um tema multifacetado e complexo, 
procurou-se, nesta apresentação, relacionar a criatividade 
e os processos cognitivos, nomeadamente a flexibilidade 
de pensamento (fluidez conceptual e a construção de 
analogias). Pretende-se compreender os caminhos do 
pensamento criativo e refletir sobre a relação entre arte 
e saúde mental, mais precisamente o papel da criatividade 
na doença mental.

Palavras-chave: criatividade, flexibilidade de pensamen-
to, analogia, doença mental, arte em contexto terapêutico.

Abstract
This article is an approach to creativity. Although it is a 
multifaceted and complex subject, in this paper I relate 
creativity and cognitive processes, concerning the flexibil-
ity of thought (conceptual fluidity and building analogies). 
The aim is to understand the paths of creative thinking, and 
reflect on the relationship between art and mental health, 
more precisely the role of creativity in mental illness.

Keywords: creativity, flexibility of thought, analogy, men-
tal illness, art in therapy context.

Introdução

Este artigo surgiu na sequência de um convite para es-
crever algumas palavras acerca da relação entre criativi-
dade e doença bipolar (maníaco-depressiva). Optei por 
iniciar este documento com a apresentação de um simples 
exercício que utilizei como ponto de partida (Fig.1), in-
spirado na teoria das analogias e estabelecendo a ponte 
com a criatividade. Para, desta forma, abordar o tema da 
fluidez de pensamento, associada à criatividade, mas tam-
bém à doença bipolar. Numa das primeiras leituras en-
contrei o seguinte: Creativity is extra/ordinary, original and 
fitting, full-filling, in(ter)ventive, co-operative, un/conscious, 
fe<>male, re…creation1 (Pope, 2005); e se alguém dizia 
que é preciso ser-se criativo para abordar a criatividade, 
nada melhor do que inaugurar o artigo com esta original 
definição. Por outro lado, intitular este artigo de circuitos 
da criatividade é com o objetivo de realizar um trajeto 
pelos caminhos da criatividade e da flexibilidade de pen-
samento. Por último, procura-se refletir sobre a relação 
entre arte e doença mental, valorizando alguns aspetos e 
desmistificando outros.

1 Tradução: Criatividade é extra/comum, original e ajustada, completa, in(ter)ventiva, cooperativa, in/consci-
ente, feminina<>masculina, re…criação.
2 Hofstadter na sua abordagem sobre a perceção, define conceitos fluidos como conceitos com fronteiras 
flexíveis (…) que se adaptam a circunstâncias não antecipadas (Hofstadter et al., 1995).
3 Nomeadamente numa sessão criativa, em contexto terapêutico.
4 Os períodos distinguidos por Wallas são quatro: preparação, incubação, iluminação e verificação (Pope, 2005).

O esquema apresentado na Fig. 1 pretende, de forma sim-
ples, exemplificar como funciona o pensamento através de 
analogias, procurando retratar as inúmeras e inesperadas 
ligações que estabelecemos entre conceitos. Este exercí-
cio não é um elemento de avaliação/análise, apenas serviu 
como levantamento de ideias ou fonte de inspiração na 
concretização deste artigo. Solicitava-se que fossem esta-
belecidas associações à palavra CRIATIVIDADE; através 
do preenchimento dos balões vazios com outros conceitos 
(que estivessem interligados à palavra central). Foi inter-
essante observar que estabelecemos associações distintas 
uns dos outros, bem como, enumeramos conceitos muito 
díspares entre si. Este esquema foi utilizado em diversos 
contextos3 e a forma como cada um resolveu o desafio, 
deveu-se, principalmente, ao conjunto de referências que 
se encontram na “bagagem” individual. Cada individuo usa 
os conceitos de forma muito diferente e é isto que pode 
diferenciar o processo criativo pois será a partir daqui que 
cada individuo constrói novas combinações e poderá criar 
novos repertórios.

No processo criativo, a resposta a este desafio poderia 
corresponder ao período de preparação4; considerado um 
período inicial (onde os processos são maioritariamente 
inconscientes). As analogias representam uma espécie 
de veículo que nos guia aos lugares que desconhecíamos 
ou que julgávamos que não existiam. Funcionam como 
um processo cognitivo de transferência de informação, 
demonstram a relação que existe entre as coisas (relação 
de semelhança). Quando as pessoas estabelecem analo-
gias, estão a perceber os aspetos das estruturas de duas 
situações, aquilo que Hofstadter identifica como a essência 
dessas situações, retirando elementos de uma e de outra. 
Na sua conferência Analogy as a core of cognition, este au-
tor refere que a analogia é o motor do carro do pensamento 
e que as analogias acontecem sempre sem um propósito, 
são transitáveis, aparecem e desaparecem.

Uma observação feita com o objetivo de falar na situação A 
pode implicitamente aplicar-se à situação B, ainda que não 
houvesse intenção de falar sobre a situação B e que B nunca 
tivesse sido mencionada. (Hofstadter, 2007)

Fig.1 esquema baseado na teoria de Hofstadter2

“Analogando”

REVISTA BIPOLAR 3
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Este exemplo sugere que utilizamos esquemas mentais 
para resolver problemas. Marvin Minsky diz que temos um 
grupo de trabalhadores no cérebro que explicam o que 
o cérebro faz quando recebe um estímulo. Muitas vezes, 
a informação não está lá toda, aquilo que Minsky refere 
como um certo desconhecimento de quem são os agen-
tes5 que fazem o nosso trabalho mental. Aquele trabalho 
que nos faz encontrar as soluções para os nossos dilemas/ 
problemas. No que respeita à criatividade, com base na ar-
quitetura cognitiva (onde se desenrolam os processos cria-
tivos), trata-se de um nível correspondente a uma maior 
“busca”. Operações cognitivas cujo nível de operacionali-
dade está dependente do desenvolvimento da abstração. 
A analogia como paradigma da cognição é um importante 
tópico para o estudo da criatividade pois somos criados 
com uma ilimitada capacidade para encaixar6 conceitos 
(conceitos dentro de conceitos dentro de conceitos); pos-
sibilitando estabelecer conexões em geral e analisar seme-
lhanças entre contextos aparentemente dissociados.

Criatividade - Uma aliada (arte em contexto tera-
pêutico)
Os artistas concebem associações e justaposições ines-
peradas, conceptualmente e visualmente. Eles agrupam, 
mistu- ram, atenuam e contrastam ideias, materiais e 
relíquias, tirando prazer do paradoxo e do imprevisível 
realçando o vulgar, o estranho e o óbvio. (Ede, 2000)

O pensamento criativo, associado a um tipo de pensamento 
designado divergente, pauta-se pela capacidade de propor 
várias soluções para o mesmo problema, ca-racterizado 
por um registo exploratório e flexível. Quanto maior for 
o pensamento divergente maior será a capacidade criativa. 
Importa, contudo, salientar que a criatividade não surge do 
nada e a originalidade não se alcança através de formulas; 
a atividade mental inovadora e original é a que se afasta 
de padrões convencionais de resposta. O pensamento 
criativo está igualmente associado à capacidade de ante-
cipar problemas ou acontecimentos, sendo esta antevisão 
importante para diversos contextos ou áreas profissionais.

Os meus projetos podem orientar o meu olhar e torná-lo mais 
hábil e preciso; também posso construir a minha memória, a 
minha linguagem, os meus sentimentos (…) o eu criador ou 
executivo – o que planeia, escolhe, dirige, avalia, seleciona…
(Marina, 1995).

Numa outra perspectiva, podemos referir a importância 
da arte no contexto terapêutico, como potenciadora da 
criatividade. A arte desempenha hoje um papel incon-
tornável na área da saúde, sendo por isso fundamental a 
definição do seu papel nas dinâmicas de reabilitação e a 
clarificação do seu contributo nos processos terapêuti-
cos (criatividade e arte como terapia). Não de um ponto 
de vista instrumental (como ferramenta), mas antes como 
expansão de possibilidades. Através da arte podemos de-
senvolver estratégias para equilibrar a complexa relação 
entre as expectativas e a realidade, traduzindo-se numa 
maior capacidade de adaptação a diversas situações.                     
Segundo Vygotsky, a arte parece ser um meio psicológico 
para criar um equilíbrio entre o ambiente e os pontos críti-
cos do nosso comportamento (Vygotsky, 2006). O trabalho 

5 O agente é qualquer parte ou processo da mente que é suficientemente simples por si só para ser entendido por si próprio, ainda que as interações entre os grupos destes agentes possam produzir fenómenos que são muito mais 
difíceis de entender (Minsky, 1986).
6 Tradução de Chunking.
7 Promovendo o combate ao estigma da doença mental.
8 Muitas das mudanças de humor, de pensamento e de perceção que caracterizam os estados maníacos ligeiros - a inquietação, a ebulição, a expansividade, a irritabilidade, a mania das grandezas, os sentidos mais acelerados 
e mais agudos, as intensas experiências emocionais, a diversidade do raciocínio, e a rapidez dos processos associativos - são também características do pensamento criativo (Jamison, 2006).

Neste ponto, pretende-se estabelecer a ligação da cria-
tividade com a doença mental. Podia-se explorar este 
tema através do sofrimento como alimento para o ato 
criativo, na perspectiva de que momentos difíceis podem 
ser aproveitados criativamente. No entanto, no contexto 
deste artigo interessa a abordagem no âmbito da fluidez 
de pensamento.

Embora se possa associar o aumento da produtividade 
artística à doença bipolar (talvez a doença ponha em evi-
dência algumas das características mais criativas dos indi-
víduos), tal não justifica a relação direta entre a doença 
bipolar e uma predisposição para as artes ou para as 
atividades criativas em geral. A relação entre hipomania 
e o talento artístico pode ser evidente, se considerarmos 
os estados de espírito elevados e efusivos, uma autoestima 
acentuada, enorme energia, pouca necessidade de sono, en-
tre outros8 (Jamison, 2006). Ainda assim, mesmo conside-
rando que certas características da doença, combinadas 
com talento, podem traduzir-se numa fonte de criativi-
dade, é sempre necessário manter a atenção, a disciplina e 
o equilíbrio (Jamison, 2006). Esta disciplina está, portanto, 
relacionada com a capacidade de planear, mas também de 
executar. Fases mais difíceis da doença podem compro-
meter a capacidade de concretização.

artístico pode causar exaltação, mas também promover 
alívio, no sentido em que a arte pode repor o equilíbrio, 
atuando como elemento unificador de uma certa desa-
gregação. A importância de quebrar fronteiras para en-
contrar soluções criativas, serve para questionar e esta-
belecer novas relações. Segundo Bohm, para despertar o 
estado mental criativo é necessário estar alerta das reações 
mecânicas que nos causam adormecimento. A revelação cria-
tiva é crucial para dar novos passos e por isso fundamental 
para a vida em geral (Bohm, 2001).

Paralelamente, pode-se pensar na arte como um possível 
caminho para tornar a sociedade mais inclusiva pois poderá 
contribuir decisivamente para a integração de todos7. 
Esta ideia de inclusão é particularmente importante para 
as minhas reflexões uma vez que pretendo, através dos 
meus projetos, “operar” em transformações de atitudes, 
construindo posturas mais criativas e por conseguinte mais 
flexíveis.

Temperamento artístico
e doença Bipolar
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9 Mania é caracterizada pelo excesso de energia e pode ser experimentada de forma negativa, como uma pressão interna disruptiva e perturbadora, ou positivamente, como uma sensação de poder infinito, de grande 
habilidade e criatividade (PDM, 2006).
10 A capacidade de combinar as ideias ou as categorias do pensamento a fim de formar conexões novas e originais (JAMISON, 2006).

Estudos apontam que num exercício de associações (se-
melhante ao apresentado na Fig.1), as respostas a uma 
tarefa desta índole triplicavam durante a mania9 (Jamison, 
2006), consequência da agilidade de raciocínio e grande 
rapidez nos processos associativos10. Não obstante, im-
porta entender em que medida esta capacidade beneficia 
de facto o pensamento criativo. A fluidez de pensamento, 
a tendência para “disparar em diversas direções” pode fa-
cilitar nas atividades criativas, mas apenas onde já exista al-
gum talento ou motivação. À guisa de conclusão, deve-se 
assinalar que nem todos os indivíduos com doença mental 
são criativos, nem todos os criativos sofrem de doença 
mental.

Conclusão

A fluidez de pensamento é uma das características asso-
ciadas ao pensamento criativo e também à doença bipolar. 
Contudo, é precipitada a estreita ligação, muitas vezes uti-
lizada, entre esta doença e a tendência para as atividades 
artísticas /criativas. Por outro lado, se a atividade cria-
tiva pode promover representações mais flexíveis e uma 
maior capacidade de adaptação (conduzindo a ações mais 
flexíveis), esta fluidez também pode ser aproveitada/ ca-
nalizada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com doença mental. Através da arte podemos organizar 
e reorganizar a nossa experiência no (e do) mundo, para 
além de que a arte tem a capacidade de nos situar, con-
tribuindo para o autoconhecimento (são atos de des-
coberta permanentes).
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Todos somos seres individuais, que naturalmente procuram 
satisfazer as suas necessidades com um objectivo final igual para 
todos, atingir um bem-estar global que nos permita viver em 
harmonia a maior parte do tempo!

Mas não vivemos isolados, vivemos inseridos numa comunidade, 
num ou vários grupos sociais onde a interação é inevitável entre 
todos os seus membros. Este facto faz de nós Seres Sociais e neste 
papel existe igualmente a necessidade de satisfazer interesses 
coletivos da comunidade em que estamos inseridos! 

O exercício desse papel é o exercício da cidadania! O conceito 
de cidadania teve origem na civilização greco-romana, na palavra 
“cidade”, significa o estatuto de pertença de um indivíduo a 
uma comunidade politicamente articulada e que lhe confere um 
conjunto de direitos e de deveres. É do vínculo de cidadania 
que decorrem as responsabilidades do cidadão face ao Estado, 
nomeadamente, o direito de participar na formação da vontade 
soberana e as obrigações cívicas, fiscais e de defesa. 

E neste contexto, Cidadania é o exercício dos direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição. Os direitos 
e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez 
que ao cumprirmos as nossas obrigações permitimos que o outro 
exerça também seus direitos e vice-versa.

Exercer a cidadania é ter consciência desses direitos e obrigações e 
lutar para que os mesmos sejam colocados em prática. A prática da 
cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, 
que apela à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada 
um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, por parte 
de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de 
consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção 
e transformação social. A cidadania traduz-se numa atitude e num 
comportamento, num modo de estar em sociedade que tem 
como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores 
da igualdade, da democracia e da justiça social.

Mais recentemente aparece o conceito de Cidadania Ativa 
que tem como obejctivo enfatizar o conceito inicial. Parte dos 
princípios individuais e coletivos, e envolve a participação efetiva 
dos indivíduos na vida política, na sociedade civil e na comunidade, 
considerando o cidadão ativo como potencial ator político, que, 
não só discute e debate, como também participa no curso dos 
processos sociopolíticos da sociedade onde está inserido.
O exercício da cidadania, ativa ou não, está relacionado com a 
saúde dos cidadãos. Dificilmente se podem ter competências 
para uma cidadania positiva, implicada e ativa se o ator principal, o 
cidadão, não estiver munido da melhor saúde, ou se não tiver a seu 
lado quem o ajude nesse caminho.

Mas neste “mundo” da Cidadania, que é o mundo de todos nós, 
quando se fala de Saúde Mental e de pessoas com um problema 
de saúde mental, temos que falar de igualdade de oportunidades, 
liberdade, empowerment e auto-representação.

Entenda-se, aqui, igualdade de oportunidades, não pela igualdade 
de tratamento, mas pela ausência de descriminação, pela 
possibilidade, escolhida, de participação em todas as esferas da 
sociedade, aceitando as diferenças do outro.

Quando falamos de Empowerment, falamos de um processo em 
que o individuo tem ao seu dispor instrumentos que lhe permitem 

Cidadania Ativa na Saúde Mental?... 
Ou simplesmente Cidadania?!

um aumento de poder (psicológico, sócio-cultural, politico e 
económico) de modo a amplificar o exercício da sua cidadania. O 
poder da escolha e da expressão inteiramente ligado à evolução 
pessoal e social de cada um. O conceito de empowerment 
defende a inclusão de todos os tipos de grupos que necessitam 
de se envolver com a sociedade para se sentirem aceites e 
poderem atingir objectivos que necessitam de alcançar tal como 
equilíbrio de poder na sociedade, direitos iguais sem prejuízo das 
suas características bem como a possibilidade de se exprimirem 
livremente. Isso contribui para uma visão construtiva a longo prazo 
no que diz respeito a evolução pessoal e social.

No que respeita ao conceito de auto-representação, este é um 
princípio universal que se aplica a qualquer pessoa. Cada pessoa, 
independentemente das suas capacidades ou dificuldades, deve 
participar e ter voz ativa na tomada de decisões que afetam as 
suas vidas. Todos temos direito à informação necessária para 
poder tomar decisões e fazer escolhas bem como direito ao 
conhecimento das possíveis consequências dos nossos atos, 
O que difere de pessoa para pessoa é o apoio que cada um 
necessita para tomar decisões e fazer escolhas, devido à sua idade, 
conhecimentos, estado de saúde, experiências ou capacidades. 

A auto-representação é então, um processo que envolve o reco-
nhecimento de obstáculos e o desenvolvimento de estratégias para 
ultrapassar esses mesmos obstáculos, aumentando a capacidade de 
argumentação em defesa própria e de exercício de plena cidadania. 
No fundo, o exercício de uma cidadania plena, implica já por si 
uma participação ativa, de modo a facilitar a obtenção de algo que 
se quer alcançar, seja a mudança, ou aspectos mais pontuais. Nun-
ca esquecendo que é um processo que requer responsabilidade 
para se alcançar o que se pretende, assumindo igualmente as con-
sequências dessa escolha, equilibrando direitos e deveres.

Quando se liga o conceito e o exercício de uma cidadania plena e 
ativa à Saúde Mental não podemos deixar de fazer outra ligação. A 
ligação com o conceito de Reabilitação Psicossocial, conceito que 
parte do princípio que é possível ajudar a pessoa a ultrapassar as 
limitações causadas pela sua doença, através da (re)aprendizagem 
de competências, não esquecendo a sensibilização da comunidade, 
sempre com o intuito de diminuir barreiras. Os objectivos finais 
desta intervenção passam pela emancipação do utente, a redução 
da discriminação e do estigma, a melhoria da competência social 
individual e, sempre que possível, a criação de um sistema de apoio 
social de longa duração.

Ao longo das últimas décadas tem havido uma evolução 
significativa neste campo, não esquecendo o processo de 
desinstitucionalização e a reforma dos serviços de psiquiatria 
que tem sido lenta e difícil mas tem acontecido, nomeadamente 
com a criação de estruturas na comunidade. Nesta intervenção 
comunitária é necessário continuar a incentivar e dinamizar ações 
que impliquem a participação dos utentes e familiares na deteção 
das necessidades, no planeamento de medidas e na avaliação 
dos serviços reconhecendo a sua experiência como uma mais-
valia, a promoção de grupos de auto-ajuda e do associativismo, 
a luta contra o estigma, a discriminação e a desigualdade, 
responsabilizando e apoiando as pessoas com problemas de 
saúde mental e a sua família, de forma a que possam participar 
ativamente em todas as áreas importantes da sua vida. Tudo isto 
será possível se cada um de nós tiver consciência do exercício da 
sua cidadania, sempre ativa!

Dra. Teresa Ribeiro
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A Organização Mundial de Saúde considera a depressão a grande 
epidemia do século XXI. Já atinge quase ¼ dos Portugueses, 
sendo a principal causa de incapacidades e a origem de mais 
de um milhar de mortes anualmente. Portugal vive numa grave 
depressão, também em termos de coesão social. Esta sociedade 
tem cada vez menos capacidade de resposta em momentos de 
falta de saúde, desemprego e pobreza extrema. A erosão da 
coesão social é galopante, repercutindo-se acentuadamente 
na saúde mental dos nossos concidadãos, na combalida 
sanidade das famílias, no aumento exponencial dos suicídios, 
na ocorrência de mortes evitáveis. A depressão instala-se e é 
diretamente proporcional à penúria de resposta do mercado 
de trabalho. Quem está desempregado e não recebe prestação 
social – deprime. Esta sociedade economicamente anémica e 
socialmente desigual e injusta, empobrecida e onde o comum 
cidadão não interessa para nada, espoleta cada vez mais um 
maior número de pessoas vulneráveis à depressão. A área da 
saúde mental é muito sensível aos apoios sociais e quando estes 
vão sendo suprimidos a gravidade dos quadros depressivos 
aumenta significativamente. As dificuldades económicas, a 
perda de emprego, da casa e por vezes da própria família, 
deixam as pessoas mais do que tristes, causando o desespero. 
Há casos em que os doentes não conseguem ultrapassar a 
doença apenas com a ajuda da Psicologia, necessitando de 
complementar a terapêutica com medicamentos. As doenças 
mentais e neurológicas já afetam 2,5 milhões de Portugueses, 
daqui a uns anos os índices serão reveladores... Devido à 
potenciada crise e ao darwinismo social instalado, a falta de 
dinheiro gera dramas como os doentes terem que interromper 
a medicação e não se poderem  deslocar aos hospitais e centros 
de saúde. Porém, na Europa somos os que gastamos mais em 
antidepressivos (!). Esta gente que diz governar (diz...), cada 
vez menos dinheiro utiliza do PIB para tratar a saúde mental. 
Está em marcha um plano de regressão sobre os psicofármacos 
receitados. Prescrevem-se remédios de há 40/50 anos com 
efeitos secundários perversos, dando origem à significativa 
perda de qualidade de vida dos doentes. Porquê esta perniciosa 
opção? Porque o ministro fiscalista da saúde “quer fazer mais 
com menos”. Como disse?
“A saúde mental é tão ou mais importante que a saúde física” 
disse e bem o Presidente da ADEB, Delfim Augusto de Oliveira 
(aproveito para lhe dar um abraço de Saúde!). Investir na nossa 
saúde mental é lutar por melhor qualidade de vida, diminuindo 
o sofrimento das pessoas com diagnóstico psiquiátrico. A 
prevenção é a melhor forma de poupar dinheiro. “(...)a doença 
mental é responsável por quase metade do absentismo laboral 
[e] os custos de não agir, ou agir de forma insuficiente para a 
dimensão do problema, serão enormes e consumirão muito 
mais recursos no futuro, com as consequências negativas daí 
decorrentes. Esta é mais uma dívida pública para as gerações 
vindouras pagarem!” escreveu assertivamente no Diário de 
Notícias,   o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, 
Telmo M. Baptista. Cortar e recortar na saúde mental é CRI-
ME!Humor irregular, insónia persistente, ansiedade, angústia, 
falta de energia anímica, raciocínio e memória em perda e ideias 
pessimistas acompanhadas de tendência para o suicídio , são 
alguns dos sintomas que pré-anunciam depressão, precisando 
de ajuda e acompanhamento da Psicologia e Psiquiatria. Quem 
aceitar e admitir o seu transitório estado depressivo tornará 
mais fácil, mais rápido e mais eficaz o tratamento. É da mais 
elementar justiça realçar o meritório trabalho desenvolvido 
pela ADEB – Associação dos Doentes Depressivos e Bipolares, 
como um bom porto de abrigo para recuperação, reinserção 
e superação de inúmeros casos diagnosticados. Urge ser 
resiliente. Os tratamentos existem, a cura é possível e a Vida 
(que é Querida!) voltará a sorrir também com Força interior. 
È preciso Acreditar!, que a depressão pode deixar de doer!! 

Vítor Colaço Santos
Socio ADEB

Mais crise, mais desemprego,
mais depressão

Despertar para a Arte 
e para a Criatividade

Desde que me lembro de ser pessoa, a Arte cativa-me, 
expressão do olhar, da mente e da alma do artista. As formas, a 
luz, as cores e os materiais sempre foram apelativos para mim. 
Beneficiei de uma educação aberta aos horizontes culturais, em 
geral, e artísticos, em particular. Já jovem, algo me compelia a 
procurar os museus, as exposições, os livros e o cinema sobre 
Arte, desde os cânones clássicos até aos contemporâneos. 
Todavia, a biografia de muitos célebres artistas era fonte de 
inquietação, pois parecia haver um gene de loucura que os 
amaldiçoava. Vejamos os casos de Van Gogh, Munch, Camille 
Claudel, entre outros. Decidi atribuir à Arte o lugar de 
ocupação de tempos livres, ou nenhum lugar, em períodos de 
escassez de tempo disponível por imperativos laborais... 

Tenho encontrado ao longo da minha vida adulta, sobretudo 
nos espaços de formação artística que fui frequentando de 
forma intermitente (destacando a Sociedade Nacional de 
Belas Artes), diversas pessoas que se interessam pela Arte, 
simplesmente pessoas, sem qualquer rótulo de doença / saúde 
mental. Quanto a mim, mais de metade dos quarenta e poucos 
anos de vida tem sido acompanhada pela doença unipolar 
(depressão recorrente), agravada por sintomas psicóticos. 
Tem sido um longo percurso de aprendizagem e adoção de 
estratégias para minimizar a doença – em que a Arte tem um 
papel –, com mais ou menos apoio de familiares e amigos, bem 
como de profissionais, gerindo melhor ou pior as atividades 
que estruturam a vida. Fruto da degradação da minha saúde 
mental e das circunstâncias, eis-me atualmente dedicada à 
criação artística.

A relação entre a Criatividade e a saúde mental é uma 
questão que merece a atenção de médicos, psicólogos, entre 
outros técnicos. Creio que uma pessoa não é doente por ser 
criativa. Uma pessoa criativa pode ser ou não doente, sendo 
que a Criatividade pode ser um instrumento terapêutico. Em 
que medida? 

Criar é construir algo que nos realiza e edifica. A Criatividade 
que habita em mim revela-se sobretudo na Arte pictórica, mas 
a Criatividade pode manifestar-se de muitas outras formas, tais 
como Literatura, Música, Dança, Artesanato, etc. e pode refletir-
se em muitos domínios da vida. Ao criar podemos transformar 
muitos tormentos em energias positivas. Podemos exteriorizar 
o que nos vai na alma: o que nos perturba, o que desejamos. 
Podemos acalmar o caos da nossa mente e, eventualmente, 
reorganizar o que pensamos e sentimos. Podemos, a pouco e 
pouco, observar o mundo com novos olhos e voltar a acreditar 
em dias melhores. Podemos restaurar energias. Podemos 
melhorar a autoestima. Podemos simplesmente experimentar 
um novo desafio, sem certo ou errado. 

O que representa a minha colaboração com a ADEB, 
codinamizando workshops / oficinas de desenho e aguarela? 
Em geral, representa uma oportunidade para partilhar, abrindo 
portas para que outros explorem o potencial libertador 
da Arte. Em particular, é um modo de proporcionar a (re)
aprendizagem da capacidade de observação e de interpretação 
de motivos materiais ou imateriais. É também um meio para 
transmitir como recriar volumes na superfície  do papel, seja 
pela delicadeza dos traços e manchas a grafite ou a tinta da 
China, bem como pela expressividade do carvão (desenho), 
seja pela magia das cores, associada ao imprevisto inerente ao 
elemento água (aguarela). Em qualquer caso, é uma porta para 
descobrir e desenvolver uma bagagem criativa, quebrando a 
solidão, proporcionando realização e bem-estar. Em suma, é 
uma ponte para menos doença / mais saúde para quem ensina 
e quem aprende.

14 de outubro de 2013
Maria João Neves
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Agora tenho 47 anos, tenho esta doença desde os meus vinte 
anos, naquele tempo chamavam-lhe
maníaco-depressiva. Parece que ainda estou a ouvir a minha 
irmã a gritar no Centro de Saúde Mental de V.N.Gaia:

         - “Ela é maníaca!” 

Foi quando ela e a minha mãe me acompanharam num episódio 
de crise; já não era a primeira vez, mas foi a primeira vez que a 
enfermeira disse o nome da doença. 

Recuamos 23 anos atrás e tudo era quase desconhecido, 
principalmente quando se tratava de uma doença do foro 
psiquiátrico. 

Eu era uma rapariga “normal” quando andava na escola, nunca 
reprovei, no liceu vivi o meu 1º amor e a 1ª desilusão. Após essa 
experiência desastrosa, adormecia sempre a chorar, andei assim 
durante 1 ano. Tinha um quarto só para mim, por isso ninguém 
se apercebeu.

Mudamos de casa, acabei o 12º ano e como não entrei na 
universidade, ao surgir a possibilidade de emigrar, não pensei 
duas vezes. Fiz 18 anos em outubro e em dezembro, uma 
semana antes do Natal, lá fui eu para a Suiça, ganhar tanto como 
o meu pai, que já trabalhava à 20 anos. O meu 1º emprego e 
sem nunca ter estado fora de casa, à exceção do mês das férias 
grandes, na aldeia em Trás dos Montes.

Um ano antes desta minha partida, tivemos uma grande tragédia 
na família, num acidente de automóvel perdi a minha avó, um 
tio e a minha afilhada no mesmo dia. Fiquei um mês nos C. 
Intensivos do Hospital Pediátrico de Coimbra a cuidar de um 
primo cujos pais, que também ficaram feridos, não tinham 
condições para o fazer. Digo isto porque há pessoas que dizem 
que acontecimentos traumatizantes podem espoletar a doença.

No Natal de 1988 estávamos muito atarefados no que diz 
respeito a clientes (ex. Carolina do Mónaco, família Agnelli, 
etc.), pela 1ª vez fui ao médico da aldeia dos Alpes onde 
trabalhava; talvez o velho Dr. Durban tenha diagnosticado mal 
aquele episódio, atribuindo o meu problema ao stress receitou-
me umas gotas para tomar 15 antes de dormir. Passei esse fim 
de ano no Hospital Psiquiátrico quase a 200 km, tendo sido 
encaminhada depois para um psicólogo no Hospital de Samedan.

Nessa única consulta, pós internamento, o psicólogo chegou à 
conclusão que o meu problema era igual ao dele, “saudades”, 
era italiano casado com uma suiça, disse que sentia “nostalgia” 
do seu país e amigos.
Considerou que sendo eu muito nova, nunca tendo estado longe 
de casa antes, tinha sido desenraizada da família, amigos e de 
tudo o que me era mais querido. 

Um ano mais tarde, para dar oportunidade à minha irmã de 
arranjar lá trabalho, fui numa viagem de barco, com amigos 
ingleses, suíços, holandeses, etc. de Espanha até à Grécia. 
Quando lá chegámos, e porque o mar é muito desgastante, já 
estava doente. Voltei através da embaixada, entregue a uma 
hospedeira.
Fui levada por uma tia à urgência do Hospital Magalhães Lemos, 
fiquei internada cerca de 2 semanas. A minha mãe falou com a 
médica que concordou com o médico italiano ao dizer que eu 

COMO DESCOBRI QUE ERA BIPOLAR!...

não tinha estofo para emigrante, criando na minha mãe a ideia 
que se eu ficasse por cá nunca mais ficaria doente.

A verdade é que tal não aconteceu, comecei a trabalhar em 
Maio de 1989 na empresa onde estou hoje e Graças a Deus 
onde todos são meus amigos e me tentam ajudar.

Depois de vários internamentos no CHVN Gaia, e depois de 
um casamento desastroso, ouvi falar da ADEB; já tinha tentado 
encontrar a associação noutra ocasião, sem sucesso, ainda era 
na Boavista.

Em Agosto de 2010, estava com outra depressão e o meu 
diretor insistiu que eu tinha de ser internada. Isso eu tinha a 
certeza que não queria. Fiquei um mês de baixa e aproveitei 
para procurar encontrar a ADEB.

Desde essa altura, depois de ter sido muito bem acolhida e 
acompanhada, quer em consultas de apoio psicológico, quer 
fazendo parte do GAM (grupo de ajuda mútua), participando 
em sessões psicopedagógicas ou em Workshops (ex. sobre 
Ansiedade), etc., tenho andado muitíssimo bem.

Continuo a ser acompanhada pela minha psiquiatra no H Santos 
Silva, mas a verdade é que me foram facultadas armas e ajudas 
na ADEB para enfrentar esta doença que se eu continuasse 
sozinha talvez esta história fosse bem mais triste.

Há muitas pessoas que poderiam aparecer por lá e ser ajudadas. 
Eu conheço pessoas com familiares doentes a quem falei, mas 
preferem suportar o fardo sozinhas. Dizem logo, é melhor não. 
Ainda há vergonha nos dias de hoje de procurar ajuda. Têm 
medo que digam disparates e os deixe ficar mal. Não querem 
arriscar, têm filhos em casa, até era bom para eles entenderem 
um pouco mais o que se passa.

Eu tenho um filho com 16 anos, não tem sido fácil para ele, mas 
desde que estou na ADEB, já precisei de apoio para ele e tenho 
a certeza que neste momento me entende muito melhor graças 
ao apoio que lhe foi facultado.

Não é escondendo-nos em casa, fugindo das pessoas, tentando 
ignorar a doença que ficamos melhor.

1º Passo é aceitá-la e tentar falar com outros pois não 
estamos sós.

        
2º Passo nunca esquecer de tomar a medicação, estes 

serão os 2 primeiros de muitos outros que nos podem 
proporcionar bem estar, só de nós depende encontrar 
força para não entrar em depressões e tentar viver o 
melhor possível.

Espero que este testemunho ajude mais pessoas que como eu 
andaram muito tempo numa montanha russa de emoções e que 
agora estão estáveis, não é uma cura milagrosa, mas não custa 
tentar.

Até sempre!...

Teresa Ribeiro
Sócia ADEB
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• Desafios e Estratégias da Família

Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de Março 2014, 
no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha - Lisboa, Av. de Ceuta, Edifício             
Urbiceuta, 1350-125 Lisboa:

 1 10.00 horas • Análise e Aprovação do Relatório de Direcção e Contas do ano 2013
   
 2 11.30 horas • Colóquio subordinado aos temas:
   11:30 horas - Desafios e Estratégias da Família
   00:00 horas - FAMÍLIAS: Âncoras na Luz e nas Sombras
   00:00 horas - Dia Mundial do Transtorno Bipolar

(Ver Convocatória na contra-capa desta revista)

• FAMÍLIAS:
   Âncoras na Luz e nas Sombras

• Dia Mundial do Transtorno Bipolar



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

346

REVISTA BIPOLAR 3

Cada família é única e tem uma dinâmica entre os 
seus membros específica. O estabelecimento desta 
não pode ser fundamentado apenas em laços de 
sangue, casamento, parceria sexual, ou adopção, 
segundo a OMS (cit. in Rodrigues, et. al, 2007), 
mas antes na criação de uma relação de confiança, 
suporte mútuo e construção ou manutenção de um 
destino comum. 

Na família são estabelecidas complexas relações 
emocionais e afectivas, compostas por vários 
sentimentos e comportamentos, regras, expecta-
tivas, níveis de poder e interinfluência de todos os 
seus membros, em diferentes dimensões.

O aparecimento de uma doença mental num dos 
membros da família tem um impacto profundo na 
sua dinâmica e organização interna. O reajuste a 
nível emocional, social, económico e relacional 
daí decorrente é um processo bastante exigente 
para todos, muitas vezes nunca concluído, face 
às diferentes exigências que a própria doença vai 
determinando.

Nas famílias emerge normalmente o cuidador 
principal, sendo este o individuo que assume de 
forma mais clara o papel de maior suporte e apoio à 
pessoa doente. A forma como este apoio é expresso, 
e as emoções que envolve são muito diversas, tendo 
por base os alicerces da dinâmica relacional anterior 
entre ambos. A quantidade e forma de apoio prestado 
vão sendo adaptadas às necessidades da pessoa com 
diagnóstico de perturbação de humor, nas diferentes 
fases e ciclos que estas doenças podem ter.

De seguida enumero sucintamente alguns tipos de 
apoio que a família e os cuidadores podem prestar 
na doença Unipolar e na doença Bipolar:

- Boa capacidade de comunicação. Esta capacidade 
implica a compreensão de que a pessoa está doente 
e que muitas das suas atitudes e comportamentos 
se devem à doença e não à pessoa em si. É 
importante que se escute, de forma validante, e se 
procure introduzir uma perspectiva diferente, mais 
adequada, sobre o assunto em causa, mas sem que 
isto tome uma forma agressiva ou impositiva, e 
surja antes como uma sugestão, se possível;

- Apoio no dia-a-dia, nas rotinas, compromissos, 
obrigações. Dependendo da fase em que a pessoa 

Desafios e Estratégias da Família
no Apoio a Pessoas com doença

Unipolar ou Bipolar

se encontra, este apoio pode ser mais ou menos 
intenso. Quando a pessoa com doença Unipolar 
ou Bipolar começa a recuperar, é importante que 
seja lentamente encorajada, pela sua família, a 
retomar o ritmo das suas responsabilidades, tendo 
em conta o impacto da doença nas suas reais 
capacidades. O psiquiatra ou psicólogo podem dar 
uma boa ajuda na determinação destes tempos 
e intervenções. A compreensão destas fases 
é importante para que não se criem situações 
extremas, em que a família substitui a pessoa nas 
sua tarefas, não fomentando a sua autonomia e 
recuperação progressiva de responsabilidades, 
ou pelo motivo oposto, obrigando ao regresso 
às responsabilidades antes da altura adequada, 
criando uma situação de frustração, muitas vezes 
prejudicial para a recuperação da doença e para a 
própria dinâmica interpessoal na família;

- Psicoeducação. Esta é a forma mais adequada de 
capacitar os familiares ou cuidadores acerca do 
seu papel, fornecendo instrumentos, estratégias, 
informação e sugestões sobre a gestão da doença. 
Os familiares que obtêm este tipo de apoio estão 
melhor preparados para ajudar o seu familiar, e 
para se tornarem aliados mais eficazes no controlo 
da doença;

- Empatia. A manifestação de compreensão face 
ao sofrimento do outro é essencial, pois cria 
um ambiente de suporte e apoio emocional 
determinantes para uma boa recuperação. Esta 
empatia pode ser expressa de diferentes formas, 
através de palavras, gestos ou acções;

- Reforçar a necessidade de continuar o tratamento, 
não abandonar nunca a medicação sem orientação 
do médico responsável, e manter a ida regular 
ao psiquiatra e psicólogo, mesmo em fase de 
estabilidade, para apoio na monitorização de 
possíveis sinais de crise. Nas fases mais intensas da 
doença recomenda-se que o familiar acompanhe a 
pessoa, caso seja necessário;

- Monitorização da doença. A detecção precoce de 
sinais de crise e a construção de uma estratégia 
adequada de intervenção para cada situação são 
estratégias bastante eficazes, que ajudam a família 
a antecipar e minimizar o aparecimento de fases 
críticas da doença. A identificação dos sinais 
precoces de cada fase da doença é um trabalho 
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feito pela pessoa com diagnóstico da doença 
unipolar ou bipolar, mas em que o contributo da 
família é essencial, pois todos podem contribuir 
com perspectivas diferentes e complementares;

- Apoio nas crises depressivas. Este apoio passa por 
verbalizar o quão importante a pessoa é para si, 
não exigir que se levante e faça tudo aquilo que, 
naquela altura, a pessoa não tem capacidade para 
fazer (algumas fases da depressão podem ser 
verdadeiramente incapacitantes, mesmo para o 
desenvolvimento das tarefas mais básicas do dia a 
dia, como tomar banho, comer, ou sair da cama). 
Procure encorajar uma rotina diária, ainda que 
com pequenos objectivos, definida em conjunto 
com o seu familiar;

- Detecção de situações de risco de suicídio. Algumas 
pessoas com depressão ou doença bipolar têm um 
histórico de tentativas de suicídio, sendo esta uma 
das situações mais difíceis para as suas famílias. 
Estar atento aos sinais, directos ou indirectos, e 
questionar a pessoa directamente acerca das suas 
suspeitas podem ser estratégias adequadas nestas 
fases para identificar e prevenir estas situações. 
Caso o familiar ou cuidador não o consiga fazer, 
deverá sempre alertar o médico ou psicólogo de 
referência, ou em situação limite, levar a pessoa a 
uma urgência psiquiátrica e sinalizar a sua suspeita 
com a equipa médica. Por vezes existe o receio 
de abordar este assunto, como se sentissem que, 
ao fazê-lo, estão de alguma forma a plantar essa 
ideia na cabeça da pessoa. Isso não acontece, e 
pelo contrário, muitas vezes a expressão empática 
de preocupação face a essa possibilidade ajuda a 
aliviar o peso desse pensamento. Caso esse risco 
se confirme, não deixe a pessoa sozinha e retire 
quaisquer meios que possam ser usados para 
a pessoa se suicidar (medicamentos, venenos, 
armas). Se a pessoa já elaborou um plano de 
prevenção de suicídio com o seu psicólogo, ajude-a 
a cumpri-lo;

- Apoio nas fases de hipomania ou mania ( na 
doença Bipolar apenas). Procure ajudar a diminuir 
os estímulos e fontes de pressão sobre a pessoa, 
ajudando na criação de um ambiente calmo, 
dentro do que for possível. Não confronte 

directamente, procure antes responder calma 
e sucintamente, não alimentando a criação de 
conflitos, nem de discursos característicos das 
fases maníacas ou hipomaníacas. Defina limites 
em situações extremas, se possível previamente 
combinados com a pessoa, com estratégias que 
depois implementa nestas fases (ex.: ficar com os 
cartões de crédito ou multibanco, tirar as chaves 
do carro, etc.). Defina aquilo que, para si ou para 
a sua família, pode aceitar nestas fases e aquilo 
que não considera aceitável. Defina consequências 
para ambas estas situações e seja coerente com 
aquilo que define com a pessoa, para não perder a 
sua credibilidade;

- Na existência de risco de um comportamento 
arriscado (doença Bipolar) no âmbito da doença, 
verbalize a sua preocupação com tranquilidade, 
expressando as possíveis consequências dessa 
acção. Caso exista alguma possibilidade de 
racionalizar com a pessoa, o que pode acontecer 
em algumas fases do quadro hipomaníaco, peça 
à pessoa para não ter esse comportamento e 
fale dos benefícios dessa escolha; estabeleça a 
ligação entre o que se está a passar e o seu humor 
hipomaníaco, tente que a pessoa veja as outras 
perspectivas sobre o que quer que está a planear 
e encoraje a que adie a decisão de o fazer algum 
tempo, ajudando a definir um plano alternativo 
para tal. Caso nada funcione, recomendamos que 
procure apoio médico ou leve o seu familiar a uma 
urgência psiquiátrica;

- Em caso de risco para si ou para os seus familiares, 
não hesite em chamar a polícia. Por vezes nas 
fases mais agudas da doença Bipolar a pessoa 
pode necessitar de ser restringida para que não 
se magoe nem magoe os outros. Estas fases 
são particularmente difíceis para os familiares, 
muitas vezes sentindo-se bastante sozinhos e 
impotentes, com dificuldade em conseguir o apoio 
de que necessitam para a gestão destes episódios. 
Tenha linhas de apoio telefónicas especializadas 
disponíveis para o auxiliar nestas fases, da forma 
que for possível e procure também saber com que 
amigos ou familiares pode contar nestas fases mais 
críticas, definindo antecipadamente com estes 
alguma estratégia, se possível envolvendo a própria 
pessoa, na fase em que se encontre estabilizada;

- O internamento compulsivo é sempre uma deci-
são muito difícil para os cuidadores, pois é uma 
situação limite, considerada muito violenta por 
todos os envolvidos. No entanto, em algumas 
fases, esta é a única estratégia que permite conter 
um episódio agudo, impedindo desta forma 
consequências muito piores. Nessas situações, 
pode ser negligente não accionar alguma medida 
contentora, sendo esta a mais extrema de todas;
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- Defina um plano de intervenção estratégico que 
envolva toda a família numa altura de estabilidade, 
para que todos estejam preparados para o 
aparecimento de uma fase de crise e se sintam mais 
seguros e articulados entre si acerca do que fazer;

- Procure o apoio de um profissional da área da 
saúde mental que o auxilie na explicação a crianças 
menores acerca da situação da doença do seu 
familiar. As crianças, dependendo do seu grau de 
maturidade e idade, podem ter dificuldade em 
compreender o que se passa nestas situações e é 
importante que sejam contextualizadas de forma 
adequada à sua capacidade de compreensão. Na 
ADEB temos profissionais que o podem ajudar 
nesta tarefa;

- Após um episódio de crise, seja numa depressão, 
hipomania ou mania, o impacto no cuidador e 
família, bem como na pessoa, é tremendo. Falem 
sobre o que se passou e procurem usar entre todos 
esta experiência difícil como fonte de estratégias 
para possíveis futuras recaídas. Não façam deste 
assunto um tabu na família, mas é igualmente 
importante que não façam tudo decorrer ao 
redor da doença doravante. Validem as emoções 
e dificuldades que todos sentiram e procurem 
manter uma boa capacidade de comunicação. 
A recuperação de episódios de crise pode levar 
meses e é importante que a cooperação entre 
cuidadores e a pessoa cuidada se mantenha. A 
prevenção de recaídas é essencial.

O cuidador é alguém que tem os seus próprios 
sentimentos, emoções, frustrações, limites e 
vulnerabilidades, tendo muitas vezes dificuldade 
em conciliar uma atitude calma e assertiva, como é 
recomendado, num contexto de desgaste associado 
a uma fase aguda e crítica da doença. Muitas vezes 
este desgaste tem um impacto directo no bem-estar 
do cuidador, e reflecte-se na sua própria qualidade 
de vida e saúde. 

Procure manter as suas próprias rotinas, não abdique 
dos seus gostos, hobbies e espaço individual. Não 
existe apenas na dimensão de cuidador, mas também 
como homem ou mulher, familiar de outras pessoas, 
amigo, colega, profissional, etc. A conciliação de 
todas estas dimensões individuais pode ser bastante 
difícil mas é importante que a assegure tanto quanto 
possível, para que não adoeça neste processo de 
apoio àquele que tenta proteger.

Renata Frazão
Psicóloga Clínica
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Todas as famílias têm circunstâncias próprias, umas 
mais luminosas, outras mais sombrias. Ambas fazem 
parte da vida. A luz encontra-se, por exemplo, na 
celebração de nascimentos, aniversários, uniões 
amorosas, conclusão de um ciclo de estudos, sucesso 
profissional, casa nova, conversas e gargalhadas, 
passeios, etc. As sombras revelam-se na presença 
de doenças, morte de alguém querido, casamentos 
disfuncionais, ausências, acidentes, desemprego, 
pobreza, fome, tristeza, angústia, desespero...

Cada família passa por diversas circunstâncias ao 
longo da sua existência e tem, ou não, competências 
para as enfrentar. Quando as não tem, é boa ideia 
não bloquear, não desistir e procurar ajuda. Ajuda 
para quem? Para o(s) elemento(s) da família que 
está(ão) com mais dificuldades e também para o(s) 
elemento(s) que o(s) apoia(m). Quem pode prestar 
essa ajuda? Outros familiares e/ou amigos. Caso 
necessário, profissionais de saúde, tais como médico 
de família, psicólogo, psiquiatra. E, ainda, associações 
como a ADEB que aposta, e bem, na psicoeducação, 
quer das pessoas com doença unipolar e bipolar, 
quer dos familiares que as apoiam, tornando ambos 
mais competentes para gerir as suas circunstâncias.

Note-se que a mesma situação pode ser vivida de 
forma muito diferente pelos diversos elementos 
da mesma família, em função das suas capacidades, 
da sua personalidade e da sua saúde mental. Creio 
que as pessoas com doença unipolar e bipolar 
têm frequentemente mais dificuldade em manter 
o equilíbrio mental perante os altos e baixos que 
ocorrem ao longo das suas vidas porque travam 
continuamente uma luta interior para preservar 
o equilíbrio da sua mente. Assim, poderão sentir 
um acontecimento positivo de modo excessivo, 
fantasiando para lá do razoável, bem como um 
evento negativo de modo extremado, caindo numa 
angústia e num desespero incapacitantes. Sei do 
que falo, pois vivo com a doença unipolar há muitos 
anos e tenho procurado aprender estratégias mais 
adequadas para gerir as circunstâncias da minha vida, 
a par da minha sanidade mental. O “truque” é estar 
mentalmente aberta, partilhando com humildade e 
dignidade. Reconheço o quão difícil tem sido para a 
minha família apoiar-me nos períodos mais graves da 
minha doença. São as flutuações de humor com e 
sem razão aparente, a tristeza, os comportamentos 
obsessivos, a apatia, o desespero, a baixa autoestima, 
a culpa, a revolta, o esgotamento, a desorientação, o 
pavor de tudo e todos, o sentimento de perseguição, 

FAMÍLIAS:
Âncoras na Luz e nas Sombras

a fuga, o isolamento, a insónia ou o sono sem fim, as 
tentativas de suicídio... Não me orgulho disso, mas 
tenho que aceitar e retribuir dentro do possível.

O ideal é a família de berço ser uma referência 
sólida em termos afetivos, mas nem sempre isso 
acontece. Os avós ou os tios, por exemplo, podem 
suprir carências em alguns ou muitos momentos da 
vida. Pode até ser necessária uma família adotiva. 
A família constituída a partir da união entre duas 
pessoas que se amam pode tornar-se a referência 
principal, mas nem sempre isso sucede. Enfim, a 
família compreende diversas possibilidades não 
mutuamente exclusivas. A minha não é exceção.

Nutro grande admiração pelos meus pais. Transpiram 
dignidade e vitalidade. Complementam-se. São 
ambos trabalhadores e dotados de sentido de família. 
Esforçaram-se para progredir nas suas carreiras, 
aumentando o rendimento do agregado familiar e 
assim satisfazendo as necessidades essenciais de 
todos. Empenharam-se na educação e progressão 
escolar dos seus filhos. Com eles aprendi a gerir 
um orçamento, a distinguir o essencial do acessório, 
a constituir poupanças para suprir necessidades 
futuras, a viajar sempre que possível de modo a 
alargar horizontes. Também com os meus pais 
aprendi a valorizar a família e os amigos, a perseverar 
nas dificuldades, a lutar com convicção, a acreditar 
que tudo tem uma solução. No entanto, isso não 
significa que estejamos sempre de acordo, nem isso 
é possível. Ao longo das nossas vidas têm ocorrido 
incompreensões e desentendimentos, avanços e 
recuos, de parte a parte. Globalmente a convivência 
é muito construtiva.

Enquanto criança era muito tímida e reservada. 
Passava muito tempo sozinha e alguns anos mais tarde 
tomando conta do meu pequeno irmão, pois os meus 
pais trabalhavam longas horas e não havia quaisquer 
familiares próximos que nos pudessem acompanhar. 
Fui crescendo de forma aparentemente harmoniosa 
até cerca dos meus quinze anos. Por essa altura, a 
minha mãe foi trabalhar dois anos para outra cidade 
e senti muito a sua falta no dia-a-dia. Mudei de escola 
e nunca me consegui identificar e relacionar com os 
meus colegas, tais eram as diferenças de interesses, 
objetivos e preocupações. Pelos meus dezoito 
anos, o meu pai sofreu um acidente devastador 
que o colocou às portas da morte e obrigou a um 
longo período de recuperação. Como sempre, 
fazia-me de forte e assumi mais preocupações e 
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responsabilidades, as quais estavam para lá do que 
era realmente capaz. Sentia-me só e triste, amarrada 
a circunstâncias e a um estado de alma que dificultava 
a autonomia face aos meus pais. Representava 
constantemente. Isolei-me cada vez mais, passei 
por longos períodos de bulimia, arrancava cabelo 
formando peladas, agarrei-me aos estudos de modo 
obsessivo. Estes comportamentos destrutivos 
espelhavam a profunda depressão em que caíra e só 
muito mais tarde foram compreendidos pela minha 
família, por volta dos meus vinte anos.

Onde fica a doença? A depressão fazia parte da 
minha natureza e encontrou terreno fértil nas minhas 
circunstâncias e abordagem às mesmas, isto é, na 
minha personalidade em formação? A depressão 
foi fruto das minhas decisões ou as minhas escolhas 
resultaram dela?

Em dado momento, os meus pais aconselharam-se 
com um tio muito amigo, procuraram ajuda, primeiro 
numa psicóloga, depois num psiquiatra. Os diálogos 
com estes profissionais eram profícuos. Traduziam-
se em aprendizagens sobre mim e a minha relação 
com o mundo, bem como em novas estratégias de 
vida, mais construtivas, mais consentâneas com a 
minha natureza. Refletiam-se numa maior autoestima 
e num gosto renovado pela vida.

Chegou o momento em que casei, construindo uma 
nova família. Durante os seis anos de namoro o meu 
futuro marido conquistou-me e apoiava-me nos 
meus momentos mais difíceis, o que desapareceu 
uma vez casados. Após sete anos de casamento 
desgastante, depois da confiança e do amor 
acabarem, continuaria a sentir uma obrigação e uma 
responsabilidade desajustadas, as quais retardariam 
a decisão do divórcio, levando-me a uma espiral 
destrutiva que me conduziu a três tentativas de 
suicídio.

«Porque não pediste ajuda?», questionaram os meus 
pais. Que sim, pedi ajuda às minhas amigas (que a 
dada altura me disseram que não podiam mais), a um 
psiquiatra (que não me me soube ajudar). «Porque 
não nos pediste ajuda?» Era a minha vida, o meu 
projeto, a minha luta pelo meu lugar no mundo… 
Então, a minha família de berço tornou-se novamente 
a minha referência principal. Por sua vez, procurou de 
novo ajuda. Encontrou-a nos profissionais da ADEB. 
Encontrou-a também numa psiquiatra que encara 
a doença unipolar com seriedade e compreensão, 
aconselha e medica de modo adequado. A esperança 
renasceu, reaprendi a gerir melhor a doença e as 
circunstâncias, reconquistei autonomia, reorganizei 
a minha vida.

Voltei à casa dos meus pais que, como eles dizem, 
é sempre a casa dos filhos, porto seguro. No meu 

quarto de jovem consegui finalmente dormir bem 
e, dia após dia, fui restabelecendo a minha lucidez. 
Como afirma um autor, perdido nas teias da 
memória, jamais alguém perdeu tudo, logo nunca se 
recomeça do zero, havendo sempre algo e alguém 
que permanece. «Se não formos nós, quem?» Essa 
foi a questão dos meus pais que aqui encaixa na 
perfeição. Mantenho-me próxima deles, do meu 
irmão, sua mulher e filhotas. Acompanhamo-nos. 
Cada um dá o que pode e recebe o que precisa. 
Mantenho também contacto com meus tios e 
primos, ainda que nos encontremos pouco por 
vivermos afastados. Pertencer a uma família alargada 
pode dar-nos mais segurança e solidez, em que o 
todo compensa alguns familiares indignos desse 
nome.

Em suma, a família e os amigos podem e devem apoiar-
se mutuamente. Isso não tem que comprometer a 
nossa autonomia; temos o poder de decidir até onde 
aceitamos ajuda, quando parar, negociar. A ajuda é 
um complemento ao nosso próprio esforço para 
avançar com as várias facetas da nossa vida. Não nos 
desvaloriza. Não nos enfraquece. Não nos infantiliza. 
Não nos demite das nossas responsabilidades, 
vontade e lutas. Humaniza-nos. Ninguém é total-
mente independente.   

10 de fevereiro de 2014

Maria João Neves



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

351

REVISTA BIPOLAR8

Melhorar a Adesão ao Tratamento 
na Doença Bipolar

Numa doença psiquiátrica como a doença bipolar 
caracterizada pela recorrência de episódios agudos, 
tanto de levação do humor (mania ou hipomania) 
como de depressão, por vezes graves ou muito 
graves e incapacitantes, a questão da adesão a 
um tratamento preventivo, que diminua, atenue 
ou impeça o surgir de novos acessos é de grande 
importância. 

A medicina, neste caso a especialidade de psiquiatria, 
guia-se pelo propósito de minorar o sofrimento e 
os riscos das doenças. A saúde mental das pessoas 
que sofrem de perturbações bipolares depende 
em grande medida da adesão a uma terapêutica 
preventiva, estabilizadora e normalizadora do 
humor. Hoje é possível estabelecer como objetivo 
essa meta. Mas é necessário que se reúnam várias 
condições: um diagnóstico correto da doença, uma 
avaliação individualizada da sua gravidade, medida 
pela frequência e intensidade dos sintomas das fases 
de agudização, o grau de incapacidade gerado na 
profissão, na vida escolar e na vida social e familiar. 
Sabemos que há doenças bipolares mais graves e 
menos graves. Mas de uma maneira geral não se 
deve minimizar a doença. 

Sabemos que cada episódio agudo quando acontece 
obriga a uma terapêutica específica diferente 
na depressão e na mania. Mas depois de feita a 
recuperação da crise aguda, em ambulatório ou 
em regime de hospitalização, é necessário encetar 
uma terapêutica que é preventiva, destinada a evitar 
novos episódios, de depressão ou de elevação 
do humor. É possível e desejável. A doença pode 
atenuar-se significativamente, permitindo uma 
melhor qualidade de vida e impedindo graves 
consequências resultantes de novos acessos agudos.

Compete ao médico a escolha da medicação 
preventiva estabilizadora do humor. A escolha não 
é fácil. Terá de ser feita com base nas características 
da doença, da resposta ao tratamento (que leva 
tempo a ser avaliada), na tolerância (efeitos adversos 
diferentes de pessoa para pessoa), podendo ser 
necessário combinar diferentes medicamentos. Os 
sais de lítio fizeram a primeira revolução terapêutica, 
nos anos sessenta do século passado. Hoje 
temos também os anticonvulsivantes, valproato, 
carbamazepina, oxcarbazepina e lamotrigina. E 
os antipsicóticos atípicos, quetiapina, olanzapina, 
aripiprazol, paliperidona, ziprasidona e risperidona.

O lítio pode e deve ser medido para verificar se o 
nível no sangue é o mais adequado, nem de menos 

nem de mais, controlando a adesão ao tratamento 
também. O valproato e a carbamazepina também 
podem e devem ser medidos no sangue para aferir 
o seu nível e controlar se a medicação está a ser 
cumprida.

O médico é a autoridade na decisão do tratamento, 
na sua modificação e aperfeiçoamento. É um 
processo que não é instantâneo com se disse. Mas a 
palavra e consciência da pessoa que sofre da doença 
e a ajuda dos familiares próximos é extremamente 
importante. Porquê? Porque a psiquiatria carece 
para ser eficaz de uma colaboração ativa de todos 
os participantes na luta contra a doença, começando 
pelo próprio. Aderir ao tratamento pode não ser 
fácil. Há pessoas que não querem reconhecer a 
realidade da doença. Ou a minimizam e esquecem. 
Outras têm pena de perder as fases em que andam 
para cima. Outras ainda põem em dúvida a eficácia 
da medicação, mesmo que já se verifique uma 
melhoria. 

Os efeitos adversos de alguns medicamentos 
estabilizadores do humor são variados de pessoa 
para pessoa, mas se forem acentuados podem levar 
à interrupção da medicação. A pessoa portadora de 
doença bipolar é um agente ativo do seu tratamento. 
Mas é um erro tomar a iniciativa de interromper a 
medicação sem dialogar previamente com o médico 
sobre os problemas que está a enfrentar. Para corrigir 
problemas com o ajuste da medicação é necessária 
uma boa relação com o médico psiquiatra. Poderá 
reduzir-se a dose, poderá ser escolhido outro 
fármaco. Poderá ser atenuado por outro meio um 
efeito adverso indesejável ou prejudicial. O aumento 
de peso, o tremor, a sonolência, por exemplo, 
são efeitos adversos frequentes que podem ser 
minimizados caso a caso, havendo abertura na 
relação terapêutica para os corrigir.

Há pessoas que cumprem muito bem as 
terapêuticas. Questão de disciplina, receio de novas 
crises, valorização da recuperação assegurada pelo 
tratamento. Outras são rebeldes, desconfiam da 
psiquiatria, julgam os fármacos como “drogas”, 
olham só para o que pode ser negativo no tratamento 
e desprezam os benefícios. Por vezes, diga-se, a 
pessoa tem razão em face de uma prática médica 
não dialogante, em que a terapêutica é imposta, 
sem ter em conta os resultados comprovados e sem 
apreciar as queixas do paciente. A voz do doente e 
dos familiares tem de ser ouvida e a sua opinião tida 
em conta.
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Ao fim de anos de estabilização sem crises pode 
vir a tentação de parar a medicação. A doença está 
esquecida, como se tivesse desaparecido. Pode 
acontecer, mas não é o mais comum. Se cessar o 
tratamento preventivo é muito mais provável que 
venha a surgir um novo episódio depressivo, misto 
ou maníaco, possivelmente grave. E, depois, pode 
ser mais difícil voltar a conseguir uma estabilização 
e normalização do humor. Não podemos esquecer 
as consequências graves de um único acesso de 
doença: perdas na família, no posto de trabalho, 
no prestígio, na capacidade de adaptação, sem falar 
no grande sofrimento da depressão e no risco de 
suicídio. A estabilização da doença é também uma 
prevenção do suicídio.

Estamos a falar das terapêuticas farmacológicas, 
decisivas na maioria dos doentes. Mas há que combiná-
las com o apoio psicológico e psicoeducativo, 
de sentido prático, virado para o real e para as 
atividades da vida. Há que reforçar a consciência da 
doença, através da informação partilhada, através de 
grupos de autoajuda, na base de uma boa relação 
com os próximos, começando pela família. As 
terapias psicológicas de base psicanalítica, viradas 
para o mundo interior, desligadas do que é a doença 
bipolar, podem desajudar e prejudicar. 

A ADEB tem feito um trabalho de grande valia neste 
domínio desde há mais de vinte anos. É uma grande 
obra em prol da saúde mental, que se fica a dever 
em grande medida às próprias pessoas que sofrem 
de doença bipolar, aos familiares e aos técnicos de 
saúde mental integrados na ADEB. 

Para concluir. A recuperação da saúde mental pode 
ser um processo longo. Não deve ser avaliado em 
termos de tudo ou nada. A psiquiatria é eficaz mas 
não é milagrosa. Há casos de sucesso absoluto, outros 
de recuperação parcial. A luta contra a doença pode 
ser difícil e exigir tempo. Não perder a esperança, 
dar espaço a vários meios que contribuem para a 
recuperação da saúde. O estilo de vida, os hábitos 
(não usar drogas, incluindo as bebidas alcoólica), a 
higiene de vida, com o repouso e o sono necessários, 
a estabilidade das relações humanas e afetivas, e uma 
vida ativa, com exercício físico regular são fatores 
que contribuem para a recuperação mais plena da 
saúde para uma vida satisfatória e socialmente útil.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2014

José Manuel Jara

Médico psiquiatra
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A Depressão constitui hoje um dos fenómenos 
mórbidos mais preocupante a nível  da saúde pública 
e é das doenças  com maior expressão nos países 
industrializados (Gusmão, Xavier, M.J.Heitor, Bento, 
& Caldas-de-Almeida, 2005)

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(O.M.S.), cerca de 350 milhões de pessoas (OMS/
WHO, 2012) e em 2012, a doença depressiva era já 
a causa principal de incapacidade se tomarmos em 
conta o número de anos vividos com a doença e com 
incapacidade. 

Acresce que, a O.M.S. estima que a doença 
depressiva esteja a aumentar em prevalência, 
passando do terceiro diagnóstico mais frequente a 
nível Mundial em 2004 para o 1º em 2030, seguida 
dos diagnósticos de Doença Isquémica Coronária, 
Acidentes Rodoviários e D.P.C.O..

Mais do que isso, estima-se que a D. Depressiva 
seja já a 1ª causa de doença tendo em conta os anos 
de doença e o sexo feminino.

A visão fenomenológica da tristeza normal e 
da tristeza doente. 

A tristeza reactiva normal a algum acontecimento 
ou mesmo aparentemente inexplicável , a infelicidade, 
o abatimento, os dias “cinzentos”, os  momentos ou 
dias de desesperança, os sentimentos de solidão, os 
sentimentos de perda, a tristeza perante memórias 

dolorosas, fazem parte de um espectro emocional e 
de uma condição que não só acompanha o Homem 
desde a sua origem como é, de algum modo, inerente 
à definição de Homo Sapiens (Barahona-Fernandes, 
1998).  

O Homem é por um lado uma identidade única 
mas em comunicação com os outros. Na verdade 
os sentimentos de tristeza e o sofrimentos inerentes 
levam à proximidade do outro e ao estabelecimento 
e/ou renovação de laços afectivos e por outro lado, 
a encontrar estratégias alternativas a esse mesmo 
sofrimento. Em verdade, o sofrimento tem levado 
o Homem a “crescer” e a tornar-se mais inteiro seja 
do ponto de vista filogénico seja do ponto de vista 
ontológico (Mendes, 1972) . 

Assim, a tristeza normal tem geralmente uma 
repercussão social positiva, pois apela a uma 
reorganização social seja familiar seja a nível das 
pessoas de alguma maneira ligadas ao sujeito com 
laços afectivos. Embora possa levar temporariamente 
a uma diminuição cognitiva e a alguma diminuição do 
rendimento académico ou profissional, muitas vezes 
estes fenómenos podem ser encarados como um 
refúgio na qual a dor se “anestesia” por um período 
relativamente curto. Contudo, um certo período 
de uma tristeza normal é também um tempo de 
“lucidez” na medida que é nestes períodos que a 
pessoa, no seu sofrimento, tem mais facilidade em 

REVISTA BIPOLAR 3

O Fenómeno Depressivo 
e a Doença Depressiva
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colocar a si própria questões mais “nucleares”, 
relativizando tantas outras “periféricas” até ali 
julgadas fundamentais.

A linha que separa o normal do doentio
Ora, a questão fundamental é a de delinear as “li-

nhas” que nos permitem afirmar que o fenómeno do 
deprimir, em cada indivíduo é natural ou patológico, 
isto é, se estamos realmente perante uma tristeza 
normal ou uma tristeza-doença (Barahona-Fernan-
des, 1998), isto é, verdadeira doença depressiva.

É relativamente consensual que a doença depres-
siva é mais vital, muito mais ligada ao eu-depressivo 
e à sua valorização dos acontecimentos (mais do que 
aos acontecimentos) e menos empática ao sentir do 
outro sendo que as tentativas do outro para  “des-
viar” a dor do paciente levam, as mais das vezes, 
a um maior sofrimento deste (Bleuler, 1985).  Por 
outro lado, carece de um poder reorganizativo ho-
meostático, e antes representa uma ameaça a toda a 
integridade do sujeito. 

Na doença depressiva, na Melancolia, como refe-
re o Prof. Dr. Carlos Mota Cardoso “Provavelmente, 
a inibição do fluxo vital, constitui o fenómeno mais 
primário do acontecer depressivo” (C.M. Cardoso, 
2000). Contudo, o mesmo autor chama a atenção 
sobre a diferença entre a tristeza vital e a tristeza 
reactiva. 

A doença depressiva reactiva vs a doença 
depressiva endógena

Há , por outro lado, que ter em conta que a 
doença depressiva é na maioria (se não sempre) 
uma mescla da depressão endógena e da depressão 
reactiva. De facto, a doença depressiva dificilmente 
poderá ser na prática avaliada pela sua “verdadeira” 
etiopatogenia uma vez que esta é de natureza 
múltipla, nomeadamente a natureza predisponente 
e a natureza reactiva, sendo que quer uma ou outra 
dimensão etiopatogénica pode em cada indivíduo 
apresentar-se de forma diferente, de acordo com a 
sua hereditariedade, história pessoal, personalidade, 
ambiente emocional, período de vida e condições 
sociais e culturais (Fonseca, A.F. 1985)

A  doença depressiva reactiva é uma perturbação 
do humor desencadeada por uma complexa 
interacção entre o indivíduo “psicológico” e factores 
como as doenças ditas orgânicas (p. ex: os acidentes 
isquémicos cardíacos podem levar a depressões 
graves e a inversa também é verdadeira), e outras 
acontecimentos pessoais ou  sociais tornam-se  
significativos e capazes de levar à doença depressiva 
em determinada altura vida

Evidentemente, que a incerteza do amanhã 
(por vezes mais do que a carência presente ) que 
caracterizou e ainda é evidente na crise económica 
que como um tumor maligno invadiu toda a Europa 
desde 2008 pode constituir, não só uma fonte de um 
sofrimento horrível, como levar à verdadeira doença 
depressiva.

A própria OMS reconhece que o desemprego 
e as dificuldades económicas como as que se tem 
vivido na Europa desde 2008 aumentam o risco da 
doença depressiva  (OMS/WHO).

Homo Sapiens vs Homo Socius
 “ a humanidade específica do Homem e a sua 

sociabilidade estão inextricavelmente entrelaçados. 
O Homo Sapiens é sempre, e na mesma medida, 
Homo Socius ” (M.J.Vaz-Freixo, 2010).

 A fenomenologia do Homem doente é muito 
complexa. Assim, irá caber à ciência a habilidade 
de a tornar racional e formular com base em dados 
factuais , conceitos teóricos coerentes. Importa 
referir que, se na patologia dos órgãos, para fins 
de investigação, acontece focar-nos nas realidades 
biológicas e genéticas passando ao lado das outras 
dimensões humanas, na patologia mental temos de 
inevitavelmente ouvir as outras Ciências Humanas. 
(Barahona-Fernandes, 1998)).

É hoje consensual aceitarmos que nenhuma 
condição humana é imune às influências sociais. 
Cada Homem é uma realidade histórica única, 
mas apenas inteira quando na relação. Como 
refere A. Teixeira Fernandes “ A identidade é 
simultaneamente diferença e pertença comum.” 
(Fernandes, 2008). 

Em estudos da Organização Mundial de Saúde  
(OMS/WHO, 2012), é revelado insistentemente que 
há situações que levam a uma maior vulnerabilidade 
das pessoas a desenvolverem doença depressiva. 
Tais situações incluem : 

1-Dificuldades económicas e pobreza; 
2 - Desvantagens sociais como fraca escolaridade; 
3- Exposição à violência 
4- Situações de isolamento social ou solidão.

António Sampaio, 
Psiquiatra
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O processo de desinstitucionalização na área da 
saúde mental iniciado nas décadas de 60’ e 70’ obrigou 
tanto a comunidade em geral como os profissionais de 
saúde, a repensar a doença mental, mas em particular a 
sua postura perante os seus doentes (Marques & Quei-
rós, 2012). 

A primeira questão que se colocou foi: “Estaria a 
comunidade preparada para receber os seus doen-
tes?”. Como era de esperar, esta não estava preparada, 
na medida em que até à data, o tratamento das doen-
ças mentais era realizada em instituições fechadas, ba-
seado no tratamento farmacológico e deixando pouco 
espaço ao diálogo com as pessoas com doença mental 
ou mesmo as suas famílias. (Foucault, 1972)

Os anos 60 e 70 levaram assim a Europa a pensar 
as suas leis de saúde mental no sentido de encontrar 
novas estruturas para cuidar dos seus doentes. Apare-
ceram então Serviço de Psiquiatria dentro dos Hospi-
tais Gerais, bem como serviço de urgência psiquiátrica 
(Alves, 2011). Estando este processo mais ou menos 
concluído, novos desafios eram agora colocados. Pri-
meiro, porque integrar os doentes junto da comuni-
dade, significa na prática integrá-los junto das suas fa-
mílias. Ora até a data, segundo a Escola de Palo Alto 
de Bateson, as famílias eram consideradas responsáveis 
pela doença dos seus familiares, fruto de uma interação 
pouco saudável desde a infância. Assim, de responsá-
veis pela sintomatologia da doença, as famílias passam 
a cuidadores informais (McFarlane, 1995). Segundo, a 
integração social significa também que as pessoas com 
doença mental possam a ter um papel activo e proacti-
vo junto da comunidade. Estes dois pressupostos obri-
garam assim os profissionais de saúde mental a repen-
sar a sua intervenção: de uma intervenção meramente 
farmacológica junto dos doentes, passamos a ter uma 
intervenção baseada na reabilitação psicossocial, cujos 
principais objectivos são (Anthony, Cohen, e Kennard, 
1990):

- Perceber a pessoa com doença mental como uma 
pessoa em primeiro lugar, com as suas necessidades bá-
sicas e os seus objetivos tal como os outros membros 
da comunidade.

- Envolver os utentes e as suas famílias no sistema 
implementado e nas suas atividades

Família e 
Psicoeducação 
no tratamento 
das pessoas com 
a doença Unipolar 
ou Bipolar

- Reconhecer a família como um recurso
- Desenvolver serviço centrado nos utentes
Assim, ao acolher os seus familiares com doença 

mental, as famílias viram-se confrontadas com uma 
nova realidade: necessidade de conhecer a doença 
das pessoas, as suas causas e o seu tratamento. Mas 
viram-se também confrontadas com outra realidade, 
de facto Brown, Birley, e Wing (1972) avaliaram que 
20% das famílias que estudaram, estavam socialmente 
muito isoladas e apresentavam altos níveis de emoção 
expressa. Entende-se por emoção expressa (EE), três 
tipos de atitudes por parte dos familiares: Crítica, hos-
tilidade e superenvolvimento emocional (Knapp & Iso-
lan, 2005). Foi então neste contexto que, nos anos 80, 
nasceu a psicoeducação das famílias de pessoas com 
doença mental grave a fim de habilitá-las a cuidar dos 
seus doentes. Primeiro, com doentes esquizofrénicos e 
seus familiares, vários modelos apareceram: o Modelo 
de Falloon para intervenção familiar, a psicoeducação 
familiar de Anderson ou os grupos psicoeducativos 
multifarmiliares de McFarlane. Este ultimo pretende, 
por um lado, adaptar um padrão comportamental mais 
saudável e por outro ensinar as causas bio-psico-sociais 
da doença, os seus sintomas e os tratamentos mais 
adequados (McFarlane et al. 2003).

Assim perante os resultados positivos obtidos, o 
uso da psicoeducação junto de famílias e de doentes 
com outras patologias, nomeadamente as perturba-
ções do humor e da alimentação tornou-se uma evi-
dência. 

Como é do nosso conhecimento, a Doença Bipolar 
tem um impacto extremamente negativo tanto ao nível 
funcional e ocupacional como ao nível socioeconómico 
e consequentemente na qualidade de vida da pessoa 
com diagnóstico (Gilbert & Marwaha, 2012).

Sabe-se também que o principal entrave a recu-
peração da pessoa com Doença Bipolar é a sua má 
adesão ao tratamento. Neste sentido, Harvey & Peet 
verificaram, em 1991, que após esclarecimentos sobre 
os efeitos do lítio, as pessoas com doença bipolar ade-
riam melhor a terapêutica. Nasceu assim o interesse da 
psicoeducação para a doença bipolar.

Inspirando-se, então, nos grupos psicoeducativos 
de McFarlane (1995) com doentes esquizofrénicos, 
Brennan (1995) comprovou a eficiência dos grupos 
psicoeducativos multifamiliares com pessoas com diag-
nóstico de doença bipolar e seus familiares. O autor 
quis, com este modelo, certificar-se que ambos (doen-
tes e familiares) tinham acesso a mesma informação e 
ao mesmo tempo. Quis também proporcionar-lhes um 
espaço para discutir episódios do passado, tais como 
mal entendidos, nunca antes abordado no meio fami-
liar. O programa psicoeducativo implementado era 
estruturado em 14 sessões semanais, cada uma com 
uma temática pré-definida. Os participantes valorizam 
o conhecimento adquirido, a oportunidade de falar de 
forma aberta sobre doença e alguns acontecimentos. 
Todavia, não avaliou de forma rigorosa o impacto da 
psicoeducação sobre as recaídas e a gestão da doença. 
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Mas os autores que estudaram mais profunda-
mente a potencialidade dos grupos psicoeducativos na 
doença bipolar foram Colom e Vieta. Este Grupo de 
Trabalho de Barcelona comprovaram, em 2003, com 
base num estudo longitudinal com uma amostra de 120 
sujeitos com diagnóstico de doença bipolar tipo I e II, 
a eficiência dum programa psicoeducativo (Colom & 
Vieta, 2004a). Todavia, sublinham que este programa 
destina-se aos doentes eutímicos que estejam a cum-
prir a sua medicação para uma aquisição adequado dos 
conhecimentos. Em 2004, completaram este estudo 
demonstrando resultados também animadores com 
doentes bipolares com comorbilidade de perturbação 
da personalidade (Colom et al., 2004) e com familiares 
de pessoa com doença bipolar (Reinares & al., 2004). 
Este modelo implementou assim um programa de 21 
sessões semanais de 90 minutos cada, juntos de pesso-
as com diagnóstico de doença bipolar e dos seus fami-
liares em grupo separados e fechados, tendo abordado 
os seguintes tópicos considerados com essenciais (Co-
lom e Vieta, 2004b, 2006):

• Informação sobre os altos índices de recorrências 
associados à doença e à sua condição crónica

• Informação sobre os factores de precipitantes 
e um treino pessoal para auxiliar os pacientes a 
identificarem os seus próprios factores precipi-
tantes

• Informação sobre a psicofarmacologia, sua vanta-
gem e potenciais efeitos colaterais

• Treino na detecção precoce dos sintomas pro-
drómicos

• Elaboração de um plano de emergência
• Treino na gestão dos sintomas
• Informação sobre os riscos associados ao uso de 

drogas ilícitas, café e álcool
• Enfase sobre a importância de rotinas de manu-

tenção, nomeadamente hábitos de sono
• Promoção de hábitos de vida saudável
• Treino na gestão de stresse
• Informação concreta sobre alguns assuntos, 

como a gravidez e o risco de suicídio
• Lidar com o estigma e outros problemas sociais 

relacionados com a doença.
A distinção entre causas da doença e factores de-

sencadeantes, a diminuição do estigma e o aumento do 
conhecimento da doença, são pressupostos subjacen-
tes a este modelo que, reduzindo os riscos de negação 
do diagnóstico, potencia a adesão ao tratamento (Co-
lom e Vieta, 2004b). Mais comprovaram os resultados 
obtidos passados 5 anos (Colom, Vieta & Martinez-
-Aran, 2009).

Todavia, o limite deste estudo é que não nos infor-
mam sobre a taxa de adesão dos participantes às 21 
sessões, que é considerado um programa psicoeduca-
tivo longo e que por consequência implica mais custos 
pessoais e financeiros. (Siobud-Dorocant et al., 2009).

Ora, Michalak, Yatham, Wan & Lam (2005) tam-
bém comprovaram o impacto positivo na qualidade de 
vida dos doentes bipolares após uma intervenção em 

grupo psicoeducativo de 8 sessões semanais.
Em Portugal, os profissionais de saúde mental tam-

bém reconheceram a necessidade de intervenções 
psicoeducativas, a fim de melhorar a reabilitação da 
pessoa com doença bipolar. Embora, nenhum estu-
do venha comprovar a sua eficiência, alguns serviços 
de psiquiatria já implementaram esta intervenção, tal 
como o exemplo do Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Lisboa que implementou estes modelos juntos dos seus 
doentes desde 2005 (Azevedo, Marques, Nobre & So-
ares, 2011). Também, a Associação de Apoio aos Do-
entes Depressivos e Bipolares (ADEB), cujo principal 
objectivo é a reabilitação psicossocial de Pessoas com 
diagnóstico de Doença Unipolar e Bipolar baseando a 
sua intervenção na psicoeducação (Jara, 2013), propõe 
Grupos psicoeducativos para pessoas com diagnóstico 
bem como para os seus familiares desde 2007 na Sede 
e desde 2009 nas outras delegações de 8 a 10 sessões. 
Pretende-se com estas sessões melhorar a adesão à 
terapêutica farmacológica, facilitar o reconhecimento 
precoce dos sintomas de recaída, confrontar com as 
consequências psicossociais dos episódios precedentes 
e prevenir o futuro, fornecendo às pessoas aptidões 
para lidar com a doença.

Lídia Águeda
Psicóloga D.R.N.
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A neuropsicologia, a doença bipolar e 
o seu contributo para uma reabilitação 

mais sustentada na ADEB
Desde quando e porquê? 
O interesse acerca das bases neuro-anatómicas 

da doença bipolar iniciou-se na década de setenta, 
tendo-se verificado gradualmente um grande 
investimento na área da Neuropsicologia, com o 
objetivo de identificar e relacionar as estruturas 
envolvidas nesta perturbação, por forma a aprofundar 
o conhecimento acerca do funcionamento cognitivo, 
em pessoas com diagnóstico de doença bipolar.  

O que encontrou a neuropsicologia?
No que se refere aos processos cognitivos, 

os pacientes com perturbação bipolar revelam 
défices ao nível da atenção sustentada que é uma 
característica evidente nos estados agudos de 
mania e um dos sintomas apontados pelo DSM-
IV para diagnosticar a fase maníaca (Clark, Iversen 
&Goodwin, 2002). 

O défice de atenção sustentada pode estar 
relacionado com os factores que caracterizam 
os estados maníacos, tais como a distratibilidade 
(Clark, Iversen & Goodwin, 2002; Clãrk & Goodwin, 
2004), comportamento impulsivo e maiores níveis 
de reactividade aos estimulos. No entanto, podem 
também relacionar-se com as dificuldades sociais e 
ocupacionais que atualmente se sabe persistirem 
durante a remissão (Clark & Goodwin, 2004). 
Estes autores referem ainda que os défices de 
atenção sustentada podem estar presentes a partir 
do primeiro episódio bipolar, tornando-se mais 
evidentes com o avançar da patologia, em particular 
com a duração e número de episódios agudos. 
A relação entre o défice na atenção sustentada e 
a perturbação bipolar torna-se particularmente 
importante, na medida em que pode agir como 
mediador neuropsicológico entre a neuropatologia 
e as flutuações sintomatológicas agudas (Clark, 
Kempton, Scarnà, Grasby & Goodwin, 2005). 

Nos estados maníacos, os défices de atenção 
são particularmente elevados e há um aumento 
significativo de baixo desempenho nos testes usados 
para a avaliação desta função cognitiva. Estes défices 
podem estar relacionados com o estado de atenção 
vivenciado no momento pelo sujeito e o seu traço 
de atenção, ou seja, a combinação destes dois 
factores, uma ligação entre os factores etiológicos, 
e o processo que leva à activação e intensificação 
dos sintomas durante episódios agudos (Clark & 
Goodwin,2004). 

De acordo com estudos anteriores, o estudo 
de Deckersbach et al. (2004) constatou que na 
Perturbação Bipolar I, participantes com mais 
episódios de depressão ou maníacos durante a vida, 
têm maior comprometimento da memória. Quando 
a duração da doença e o número de episódios de 

humor depressivo ou maníacos foram considerados 
simultaneamente, apenas o número de episódios 
permaneceu associado com o atraso no desempenho 
da evocação pelos Doentes Bipolares (Deckersbach 
et al.,2004). Também nas funções executivas(Rocca 
& Lafer, 2006; Rodriguez et al., 2012), encontraram 
défices, podendo estes permanecer mesmo depois 
de os sintomas da patologia começarem a regredir, 
reflectindo-se em dificuldades nas atividades da vida 
diária e numa má adaptação psicossocial (Rodriguez 
et al.,2012). 

Estes défices dependem de um vasto número de 
factores tais como a duração da doença, medicação, 
internamentos e episódios agudos. No entanto, 
as perturbações cognitivas são mais pronunciadas 
durante os episódios de humor (depressivos ou 
maníacos) do que nos estados de eutimia. 

De que forma é efectuada e para que serve 
a avaliação neuropsicológica?

A avaliação neuropsicológica é efetuada 
através de instrumentos de avaliação que possuem 
parâmetros psicométricos adequados de precisão 
e validade, bem como normas para diversas faixas 
etárias. A avaliação neuropsicológica é fundamental, 
pois pode auxiliar na compreensão dos mecanismos 
subjacentes às alterações encontradas nos processos 
cognitivos, não se limitando apenas a classificar o 
indivíduo em relação a um grupo de referência. A 
avaliação psicológica com base na Neuropsicologia 
cognitiva tem como objetivo evidenciar os processos 
subjacentes às atividades mentais superiores do ser 
humano e correlacioná-las com o funcionamento 
neurológico (Capovilla, 2007). 

O que implica e porque é  importante a  
Estimulação Cognitiva?  

A estimulação cognitiva usualmente envolve 
a prática orientada de um conjunto de tarefas 
padrão, desenhadas para refletir funções cognitivas 
específicas, como atenção, memória, linguagem 
e funções executivas (Clare & Woods, 2004). 
A estimulação cognitiva pode ser efectuada 
individualmente ou em grupo. Alguns psiquiatras 
têm recomendado o uso da música no tratamento 
adicional da doença bipolar, considerando que ela 
tem propriedades que tornam possível atrair e 
prolongar a atenção do indivíduo, penetrando em 
seu mundo interno e retirando-o de sua conduta 
depressiva. “Ao efectuar estimulação, através do 
ritmo pode-se alterar as flutuações de humor”. 
Segundo o estudo de revisão bibliográfica de Chang 
(2014), é consensual que aprender e adquirir novas 
competências são moduladores da função cerebral.

 Estudos de neuro-imagem têm proporcionado 
uma nova visão sobre reorganização estrutural 
e funcional associada a novas experiências, 
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aprendizagem e aquisição de novas competências. 
As evidências mais significativas são nos domínios 
do desporto e da música. Os dados obtidos nestas 
duas áreas têm fornecido informações fundamentais 
sobre substratos neurais verosímeis que contribuem 
para a reorganização cerebral e subjacente aquisição 
de novas habilidades em seres humanos. 

  
A importância da avaliação 

neuropsicológica na ADEB. 
As crises nas pessoas com doença bipolar e 

unipolar têm um impacto negativo ao nível biológico, 
psíquico e social, afetando o desempenho de 
funções cognitivas, sobretudo a atenção e memória, 
refletindo-se também ao nível das funções executivas, 
como o planeamento e a tomada de decisão. Estas 
consequências originam baixas performances no 
desempenho das atividades da vida diária.      

A neuropsicologia possibilita realizar o rastreio 
entre a existência de défices funcionais e estruturais.        

  Efetuar uma avaliação neuropsicológica 
irá permitir  especificar   a existência de défices ao 
nível das funções cognitivas e executivas e desenhar 
um plano de reabilitação e um acompanhamento 
mais pormenorizado e sustentado, enquadrado nas 
valências e serviços que a ADEB disponibiliza aos 
associados. 

De que Forma podem ser estimuladas as 
funções cognitivas e executivas na ADEB?

É com base   nas evidências científicas da 
neuropsicologia que a ADEB, tem vindo a planear e 
desenvolver diversas atividades. Após ser realizada 
uma avaliação poderá efetuar a estimulação através 

da frequência de atividades individuais ou em 
grupo, programadas para estimular  as suas funções 
cognitivas e executivas. Desse modo pode melhorar 
de uma forma mais célere a sua performance mental 
e física, porque o objetivo  da equipa da ADEB é 
reabilitar, para que restabeleça a sua saúde, encontre 
a estabilidade e conquiste a Felicidade. 

Luís Oliveira
NeuroPsicólogo 
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“Depressão” é um nome que se ouve frequen-
temente, e sempre mais, em vários canais de comu-
nicação, no dia a dia. Surge como um fenómeno as-
sociado a um problema de saúde pública, à segunda 
causa de incapacidade em 2020 e primeira causa de 
mortalidade e morbilidade a nível mundial em 2030, 
com uma carga grande em termos de custos (World 
Federation for Mental Health [WFMH], 2012). Um 
dos maiores custos é e será o sofrimento psicológi-
co, e o seu prolongamento.

O nome “Depressão” remete para uma resposta 
suficientemente durável no tempo (pelo menos duas 
semanas, todos os dias, durante a maior parte do 
dia) ao ponto de afetar a vida diária alterando-a até 
em comportamentos automáticos (por exemplo, a 
higiene). É designada como uma alteração do humor 
e manifesta-se através de sintomas (necessários pelo 
menos 5) em que o humor depressivo (ou irritável) 
e a perda de prazer (ou interesse) são dois dos sinto-
mas nucleares, acompanhados por outros como al-
terações significativas do peso, do apetite, do sono; 
agitação ou inibição psicomotora; fadiga ou perda de 

energia; sentimentos de desvalorização ou culpa ex-
cessiva (ou inapropriada); diminuição da concentra-
ção ou indecisão e pensamentos recorrentes acerca 
da morte, tentativa de suicídio ou um plano espe-
cífico para cometer suicídio (American Psychiatric 
Association, 2013). 

Para se analisar, e conhecer, um comportamento 
há pelo menos 3 vetores essenciais a ter em conta. A 
ontogénese (a aprendizagem individual de cada um), 
a cultura em que se está inserido e a filogénese (a 
genética da espécie). 

A natureza universal do sofrimento mental suge-
re que a «psicopatologia» faz parte de natureza hu-
mana (Nesse, 2000; Price, 2002). Grande parte da 
“psicopatologia” pode ser entendida no âmbito da 
evolução como predisposições que foram úteis e de-
sencadeadas por um contexto relevante. Os que não 
tinham mecanismos para avaliar e regular o compor-
tamento, de acordo com o contexto, estariam em 
desvantagem. O contexto em que grande parte da 
evolução humana teve lugar pode ter desaparecido, 
mas o seu impacto no pensamento (cognição) per-

Evolução e Depressão
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Considerem-se duas dimensões de pessimismo, 
uma focada no passado e uma outra focada no fu-
turo. A primeira, pessimismo reflexivo, leva a que a 
pessoa se foque na avaliação de perdas, ameaças ou 
erros. A pessoa em depressão rumina sobre os arre-
pendimentos do passado, criticando-se muitas vezes 
a si mesmo pelos erros ou perdas. A capacidade de 
utilizar esta informação pode levar à auto-correção 
com o objetivo de evitar mais erros (Beck, 1987; 
Stevens & Price, 2000). A segunda dimensão sugere 
que o pessimismo leva à inibição ou facilitação de 
certos comportamentos. O pessimismo antecipató-
rio assume a forma de preocupação e desesperança, 
dirigidos para a avaliação de possíveis problemas, sua 
resolução e motivação para fazer melhor (Borkovec, 
Ray, & Stoeber, 1998; Wells, 2000; Dugas, Buhr, e 
Ladouceur, 2004), ou a previsão que nada poderá 
ser eficaz e, portanto, a redução do comportamen-
to (Alloy, Abramson, Metalsky, e Hartledge, 1988). 
Num contexto percecionado como escasso, em que 
o próprio avalia que tem poucos recursos no pre-
sente e no futuro, manifestam-se comportamentos 
congruentes como o que designamos por “Depres-
são”, estrategicamente relacionados com a redução 

do risco. Na “Depres-
são”, o sistema de inibição 
comportamental é ati-
vado face a perceção de 
uma perda (Leahy, 2001). 
A decisão recai sobre a 
maximização de ganhos 
e a minimização de per-
das, sendo que a investi-
gação sobre a depressão 
e a ansiedade aponta que 
a atenção seletiva se di-
reciona para informação 
sobre ameaças (Gotlib & 
Neubauer, 2000). Num 
estudo (n = 489) de Mur-
phy et al (2001) foi suge-
rido que o auto-criticismo 
(sentimentos de inade-
quação pessoal) está for-

temente associado ao risco para depressão, ao longo 
da vida. Teasdale & Cox (2001) apontam para que as 
pessoas deprimidas são mais auto-críticas do que as 
pessoas que nunca estiveram deprimidas. Mongrain, 
Vettese, Shuster, e Kendal (1998) sugerem ainda que 
a auto-crítica se associa, muitas vezes, com perce-
ção de inferioridade, comportamentos de submissão 
e diminuição de relações afiliativas. A ativação de um 
determinado tipo de sistema/programa cognitivo 
(“priming”) pode surgir através do efeito da desre-
gulação do estado de humor, e quando este baixa, 

Considerem-se 
duas dimensões 
de pessimismo, 
uma focada no 
passado e uma 
outra focada 

no futuro

siste porque o funcionamento cerebral, em rede, 
não é assim tão facilmente modificado pela experi-
ência ou pelo contexto atual (Gilbert, 2004). 

As evidências da frequência alta da “Depressão” 
(e da ansiedade), em todas as culturas, sugerem 
que os seres humanos, em todo o lugar, não estão 
livres da disforia e da ansiedade (Meyer & Deitsch, 
1996; Weissman, Bland, Joyce, & Newman, 1993). A 
“Depressão” como uma resposta/comportamento, 
relacionada com alterações do sistema do humor, 
tem acompanhado a história da Humanidade e este 
texto tem como objetivo uma abordagem do legado 
evolucionário da depressão, não obstante todo o so-
frimento pessoal que lhe subjaz e a complementari-
dade da ontogénese e da cultura. 

A modularidade da inteligência (Cosmides & 
Tooby, 2002) enfatiza a importância de diferentes 
tipos de processos cognitivos pré-adaptados à in-
formação com significância evolutiva, ie, dirigidos à 
resolução de problemas/desafios relacionados com 
a sobrevivência. Num ambiente primitivo, a Huma-
nidade enfrentou desafios como encontrar fontes de 
alimentação, procriação e proteção dos predadores. 
Uma componente central da evolução dos sistemas 
de humor é a necessidade 
de responder à variação. 
Por exemplo, quanto às 
fontes de alimentação, es-
tas podem variar quanto à 
sua densidade (alta-baixa), 
distribuição (previsível- ir-
regular) e sazonalidade 
(Shettleworth, 1998). A 
exploração das fontes de 
alimentação envolvia o ris-
co de exposição a preda-
dores, o distanciamento do 
próprio grupo e dispêndio 
de energia. Assim, a mente 
primitiva necessariamente 
avaliava os custos-ganhos 
entre explorar uma área 
em relação a outra ou, em 
alternativa, optar por não 
explorar de todo. Embora uma suposição imediata 
seria que o otimismo e a atividade seriam as melho-
res estratégias para utilizar, o pessimismo e o evi-
tamento são muitas vezes preferidas (Leahy, 2001). 
Os comportamentos relacionados com a depressão 
eram muitas vezes motivados pelo desejo de “pro-
teger o ninho” e evitar uma perda, ou uma perda 
maior (Leahy, 1997, 2001). As disposições e estraté-
gias evoluíram para servir objetivos de sobrevivência 
e não necessariamente de promoção de felicidade 
(Buss, 2000).
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é mais facilmente ativado um conjunto de respostas 
(luta, fuga, submissão). Embora hoje em dia, a irrita-
bilidade, a ansiedade poderem afastar os outros (di-
minuição da vinculação), em tempos, estas manifes-
tações poderão ter sido úteis aquando a ocorrência 
de uma perda e, consequentemente, uma possível 
posição mais vulnerável no grupo (Nettle, 2004). 
Beck (1987, 1999) sempre defendeu a importância 
da compreensão do desenvolvimento de mecanis-
mos mentais que sustentam os processos cognitivos. 
Por exemplo, argumentou que a depressão é media-
da através de mecanismos inatos que regulam a vin-
culação (a sua perda) e a derrota (Beck 1996, 1999; 
Gilbert, 1992, 2004). 

Longe de se terem abordado todos os aspetos 
da evolução que possam estar relacionados com a 
ativação de um sistema cognitivo/programa associa-
do com a depressão, poder-se-á reter que os com-
portamentos avaliados como mais vantajosos estão 
relacionados com estímulos, frequência, duração 
e intensidade. No entanto, estes comportamentos 
podem tornar-se fonte de suscetibilidade se facil-
mente acionados - muito frequentes, demasiada-
mente intensos ou de muito longa duração (Nesse, 
1999; Nesse & Williams, 1995). Assinale-se que isso 
não significa que a depressão clínica representa um 
comportamento vantajoso, uma vez que os meca-
nismos envolvidos são cronicamente hiperativados 
ou desregulados (Nesse, 2000; Nettle, 2004, 2009). 
Independentemente do carater automático de ati-
vação das respostas/programa depressivas (peran-

te uma perda, significada, por exemplo, como uma 
humilhação, rejeição, falha) a compreensão do le-
gado evolucionário pode ser útil para entender as 
caraterísticas fundamentais que lhe estão associadas. 
Devido às evidências não só do caráter automático 
da manifestação, da frequência alta, mas também 
da sua reincidência, mesmo após tratamentos efi-
cazes – 5º% de probabilidade reincidência após um 
primeiro episódio, 70% após o segundo episódio e 
90% após o terceiro episódio (Depression Guideline 
Panel, 1993; Judd, 1997) – foram desenvolvidas (e 
estudadas) abordagens diferentes no tratamento da 
depressão e transversais a outros sofrimentos psico-
lógicos - terapias focadas no mindfulness e na com-
paixão. Não sendo o tópico desta breve abordagem 
sobre a evolução e a depressão, estas abordagens 
têm demonstrado contributos promissores (Hayes, 
2004; Gilbert, 2005; Williams, Teasdale, Segal & 
Kabat-Zinn, 2007). No início de uma descida do hu-
mor, não é o humor em si que causa o maior dano, 
mas sim a reação a essa descida. É também através 
do conhecimento dos algoritmos evolutivos da res-
posta depressiva que se poderá explorar o próprio 
pensamento de uma forma mais distanciada e me-
nos reativa ao contexto aumentando a consciência 
compassiva – sentir a tristeza é assim tão incorreto 
e culpa sua? 

Dr.ª Sónia Cherpe

Psicóloga Clínica

As referências bibliográficas constam do artigo original 

e podem ser solicitadas à ADEB.
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A Doença Bipolar tem uma base biológica e como 
tal, a sua estabilização passa pela prescrição de medica-
mentos como os estabilizadores de humor, eventual-
mente complementados com outros tipos de fármacos. 
No entanto, esta intervenção farmacológica é frequen-
temente insuficiente, na medida em que minimiza a 
frequência e intensidade das oscilações patológicas de 
humor, mas não permite a melhoria da gestão de alguns 
factores de extrema importância para a manutenção 
dessa estabilidade, tais como os agentes relacionais, 
sociais, profissionais, etc., igualmente determinantes na 
evolução desta doença.

O papel da intervenção psicológica é determinante, 
pois fornece um olhar sobre estas outras dimensões, 
tão importantes, e sobre o impacto que estas têm nas 
perturbações de humor, nomeadamente na doença 
bipolar. As pessoas que compreendem melhor a sua 
doença e os respectivos tratamentos, que fazem uma 
melhor gestão do stress, dos seus ciclos de sono, e das 
contrariedades e desafios da sua vida e cujas famílias es-
tão também devidamente informadas sobre a doença, 
tendem a ter uma melhoria significativa no curso da sua 
doença bipolar. A investigação tem vindo a desenvolver 
modelos de terapia psicológica dirigidos aos doentes bi-
polares (Mondimore, 1999), que abordam temas como 
o stress, resolução de conflitos, relação interpessoal e 
familiar e psicoeducação.

A Terapia Cognitivo Comportamental é uma 
forma de intervenção que lida com os pensamentos 
e comportamentos que afectam a pessoa no presen-
te, interligando-os com crenças que cada um constrói 
acerca de si, devido ao seu percurso e experiências 
a que esteve sujeito durante a sua vida. Existe uma 
avaliação e conceptualização inicial de cada situação, 
procurando-se identificar os acontecimentos que con-
tribuíram para fomentar o funcionamento emocional e 
psicológico actual. Ao longo do tratamento é suposto 
que se identifiquem os padrões de pensamento e pen-
samentos automáticos associados, se reflicta sobre as 
relações entre estes, as emoções, comportamentos, 
e crenças centrais de funcionamento e se substitua a 
interpretação das mesmas por algo mais realista, iden-
tificando e alterando crenças e esquemas que estão na 
origem dos padrões disfuncionais do pensamento. O 
modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncio-
nal ou distorcido (que influencia o humor e o compor-
tamento), pode, após uma avaliação realista e modifica-
ção no pensamento, ter uma melhoria através da modi-
ficação das crenças básicas disfuncionais ( Beck, 1997). 

Foi progressiva a aceitação da necessidade de com-
plementar a terapia farmacológica com outras abor-
dagens de intervenção psicológicas na doença bipolar, 
mesmo entre os profissionais de saúde. Uma visão 
excessivamente biológica da doença nem sempre per-

mitiu valorizar estas abordagens hoje vistas como im-
portantes e relevantes para uma mais eficaz aceitação e 
gestão desta doença.

Ao ser confrontado com um diagnóstico de doença 
bipolar, para além da estabilização biológica (ausência 
de sintomas activos graves da doença), é importante 
privilegiar o apoio à pessoa no seu todo. Mesmo tendo 
em conta que alguns activadores de fases da doença 
bipolar (como a sazonalidade por exemplo), têm uma 
origem externa, é sempre possível minimizar este im-
pacto através da identificação, reflexão e adopção de 
estratégias mais adequadas para controlo do embate 
que têm na vida destas pessoas. 

A melhoria da auto estima, auto confiança, aceitação 
de si e da doença, sentimento de maior controlo e com-
preensão acerca do que se passa, do que sente e da for-
ma como se age, são factores determinantes para uma 
melhoria clinica na doença bipolar. Na realidade, muitas 
vezes a doença bipolar amplifica problemáticas psicoló-
gicas e emocionais pré existentes dando-lhes na fase de 
crise uma dimensão muito mais acentuada e disfunciona-
lizante. O medo das recaídas, a incompreensão acerca 
do que se está a passar, o desenvolvimento de quadros 
adicionais psicopatológicos são factores elevados de ris-
co de recaída nesta doença, que o apoio psicológico e a 
psicoterapia podem ajudar a conter ou resolver. 

A ADEB vem desenvolvendo uma intervenção de 
apoio psicológico e psicoeducação desde há vários anos, 
como complemento essencial à estabilização da doença 
bipolar, numa abordagem que integra elementos de vá-
rias orientações teóricas ao nível da intervenção clínica, 
e em que se destacam estratégias cognitivo comporta-
mentais, mas não só, pois valorizamos uma abordagem 
mais integrativa, que recorre aos instrumentos que 
melhor se adeqúem à pessoa que nos procura, não se 
circunscrevendo apenas à sua origem teórica.

A nossa intervenção abrange o apoio psicológico 
individual, com os grupos psicoeducativos e grupos de 
auto ajuda como importantes complementos à terapia, 
bem como actividades complementares mais lúdicas 
(yoga, musica, ginástica, artes plásticas), disponíveis 
para os nossos associados. Estas actividades comple-
mentares funcionam como actividades de sociabiliza-
ção, combate ao isolamento, aumento de sensação de 
bem-estar e estimulação cognitiva.

Renata Frazão
Psicóloga Clínica

Mondimore, Francis (2003), Perturbação Bipolar. Guia para doentes 
e suas famílias, Lisboa, Climepsi Editores.
Kay, Jamison (1995), An Unquiet Mind, Nova Iorque, Vintage Books. 
Beck, Judith (1997), Terapia Cognitiva. Teoria e Prática, Porto Alegre, 
Artes Médicas. 
Beck, Aaron et al. (1997), Terapia Cognitiva da Depressão, Porto Ale-
gre, Artes Médicas.

A importância da Intervenção 
Psicológica na Doença Bipolar

“Nesta altura da minha existência não me imagino a levar uma vida normal sem tomar lítio e sem ter tido 
benefícios da psicoterapia. O lítio evita os meus “altos”, sedutores mas destrutivos, diminui as minhas depressões 
(…) e torna a psicoterapia possível. Mas inefavelmente, a psicoterapia cura. Dá algum sentido à confusão, põe 
rédeas aos horríveis pensamentos e sentimentos, devolve algum controlo e esperança e capacidade de aprender 

com tudo isto.” (Jamison,  1995, citado por Mondimore, 2003)
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As alterações cognitivas, quer nos episódios ma-
níacos, quer depressivos são conhecidas desde os 
textos de Kraepelin (1856-1926) e descritas sob a 
forma de perturbações da atenção, da memória a 
curto e a longo termo e da eficiência mental. Em 
relação ao intervalo entre as crises, o próprio Kra-
epelin afirmava que nas fases iniciais da doença os 
doentes pareciam estar bem, mas à medida que a 
doença evoluía e as crises se repetiam com frequên-
cia as modificações psíquicas tornavam-se aparentes 
– uma falta de iniciativa, lassidão e diminuição da ca-
pacidade de trabalho. Nessa época pela inexistência 
de tratamentos eficazes os episódios seguiam a sua 
história natural e os doentes ficavam hospitalizados 
durante longos períodos. Esta hospitalização prolon-
gada em grandes hospitais psiquiátricos, contribuía 
para acentuar os défices psicossociais devido ao iso-
lamento e falta de estimulação interpessoal e social. 

 A literatura moderna sobre o funcionamento 
cognitivo dos doentes Bipolares indica que os défi-
ces neuropsicológicos podem corresponder a traços 
da doença, presentes muito para além dos episódios 
agudos. Os principais défices que tem sido encon-
trados na fase eutímica, dizem respeito à atenção 
mantida, inibição do controle, funcionamento exe-
cutivo, memória de trabalho e memória verbal. Es-
tes défices são mais acentuados nos doentes com 
episódios múltiplos (principalmente maníacos) e que 
com história de sintomas psicóticos. Sabemos que 
só um sub-grupo de doentes bipolares tem défices 
cognitivos mas ainda não é possível identificar quais 
os doentes que poderão evoluir para uma relativa 
incapacidade.

Os primeiros estudos sobre o défice de funcio-
nalidade na doença bipolar foram publicados em 
1995 por M J Gitlin e colaboradores no American 
Journal of Psychiatry. Estes investigadores estuda-
ram o curso da doença em 82 doentes Bipolares em 
terapêutica de manutenção durante 4.3 anos (em 
média) com escalas de funcionamento psicossocial. 
Verificaram-se múltiplas recorrências em dois terços 
dos casos e, ainda, mau funcionamento psicossocial 
paralelo com o mau curso sindromático. A disrup-
ção ocupacional  era um preditor de recorrência dos 
episódios. Estas conclusões pessimistas foram con-
firmadas anos mais tarde, em 2007,  por N Huxley 
e Baldessarini. Estes investigadores verificaram que 
só 1/3 dos BP atingiam uma remissão social e ocu-

pacional completa com retorno aos níveis anteriores 
de funcionamento. O défice funcional pareceria ser  
uma característica da doença bipolar, pelo menos 
num sub-grupo de doentes e poderia estar presen-
te desde as fases iniciais da doença, não sendo não 
explicado pelos sintomas do humor. O número de 
episódios maníacos parece ser o factor de curso que 
tem maior influência na amplitude do défice cogniti-
vo em várias áreas do funcionamento intelectual (a 
memória verbal visual não parece ser atingida mas 
sim a fluência verbal, a atenção mantida e a função 
executiva).

Actualmente há suficientes dados de evidência 
que permitam afirmar que existe uma associação 
entre a redução da velocidade de processamento 
da informação, o numero de hospitalizações, a ocor-
rência ao longo da vida de sintomas psicóticos no 
contexto da mania e um maior numero de episódios.

Não se pode, por outro lado,  excluir o papel dos 
fármacos e os seus efeitos secundários sobre a cog-
nição, ainda insuficientemente conhecidos com rigor. 

Os futuros estudos terão de incluir: amostras 
maiores; combinar métodos funcionais, neurocogni-
tivos, genéticos e clínicos; avaliar as mudanças neu-
robiológicas em maiores períodos de tempo e incluir 
comparações com outros grupos clínicos; considerar 
a estandardização das avaliações em estudos multi-
cêntricos; selecionar grupos mais homogéneos e 
controlar factores confundentes que incluam as mo-
dificações do desenvolvimento, efeitos da doença 
prolongada e do tratamento.

Quanto mais cedo a doença bipolar for diagnos-
ticada e mais precoce for o tratamento, mais eficaz 
será a profilaxia das crises e a melhoria do prognósti-
co. Um segundo aspecto a salientar é que os clínicos 
devem promover uma parceria com os doentes e 
as famílias para identificar os primeiros sintomas das 
crises, principalmente maníacas. O seu tratamento 
precoce, evitando a hospitalização pode ser um fac-
tor que contribua para diminuir a probabilidade de 
um défice funcional. Essencial é obter uma boa ade-
são aos tratamentos profilácticos, o que só se conse-
gue obter com uma boa aliança terapêutica com os 
doentes e familiares. 

Maria Luisa Figueira

Professora Catedrática de Psiquiatria e Saúde Mental

Défice cognitivo na 
doença bipolar - será uma 

inevitabilidade?



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

367

REVISTA BIPOLAR18 REVISTA BIPOLAR18

A ADEB tem prestado apoio a quem sofre com 
a Doença Bipolar e Unipolar (Depressão), desde 
1991, seja a quem tem o diagnóstico mas, também, 
aos seus familiares ou amigos, pois estas patologias 
também podem afetar bastante quem está mais pró-
ximo e as suas respetivas dinâmicas familiares. 

Porque o adoecer de alguém no seio familiar traz 
consigo maior sofrimento quando familiares e ami-
gos convivem com quem tem a doença, sem terem 
a informação necessária para lidarem com o impacto 
que ela tem nas suas vidas, é objetivo estatutário da 
ADEB “O Apoio à Célula Familiar” de modo a possi-
bilitar aos familiares o acesso a serviços que facultam 
informações sobre a doença e seu tratamento. Desta 
forma, é nosso objetivo contribuir para uma perspe-
tiva e expectativa mais realista sobre a doença, para 
uma atitude justa e assertiva, de modo a melhorar a 
dinâmica e estabilidade familiar.  

Para além desse apoio psicoeducativo, aos fami-
liares importa também um apoio que lhes permita 
cuidarem de si, possibilitando uma valorização dos 
seus sentimentos e emoções que, perante o desen-
rolar da doença, podem ser, entre outros, de frustra-
ção, impotência (perante a doença que não é fácil de 
aceitar), receios, inquietação, irritabilidade, mágoa 
pelos comportamentos que a doença faz ter a quem 
se gosta. Sendo que, ao exteriorizar e aceitar estes 
sentimentos, é mais fácil ficar, e continuar a ajudar, 
mesmo quando a doença parece capaz de quebrar 
todos os laços de uma vida. Enquanto familiares, pe-
rante o seu papel fundamental para um prognóstico 
mais favorável, é fundamental a devida atenção por 
parte dos técnicos de saúde mental, pois, perante a 
dor da doença na família, muitas vezes silenciada por 
um estigma social, quando vivida sozinha, leva mais 
facilmente a uma exaustão, e, até mesmo, a uma de-
pressão. Por isso também, muitas vezes verificamos, 
que quem gosta nem sempre consegue ajudar. Por 
também precisar de ajuda.

Surge assim o propósito do projeto “Formar e 
Sensibilizar as Famílias a Cuidar”, cofinanciado 
pelo Instituto da Segurança Social, I.P., através do 
Apoio Financeiro do Estado às Associações de Fa-
mílias – AFEAF-2013. Este projeto procura informar 
e formar sobre estas patologias, desconstruindo 
mitos e preconceitos que levam ao estigma social, 
aproximando sem discriminar, ao gerar uma rede de 
suporte aos familiares de modo a possibilitar ganhos 
de saúde e, consequente melhoria das condições de 
vida pessoais e familiares.

Assim, a ADEB, ao longo deste ano de 2014, tem 

continuado a desenvolver um conjunto de ações e 
boas práticas, com a capacidade efetiva de promo-
ver a saúde mental junto das famílias desfavorecidas 
pela presença de uma doença crónica num dos seus 
membros, que na falta de tratamento, e em casos 
graves, pode chegar a potenciar ideações suicidas e, 
no limite um ato de suicídio.

Portanto, no âmbito da saúde mental, e no que se 
refere ao projeto “Formar e Sensibilizar as Famílias 
a Cuidar”, a ADEB vem desenvolvendo as seguintes 
atividades, em meio institucional e na comunidade:

1) Realização de Grupos Psicoeducativos para 
Familiares, que são uma abordagem que envolve 
familiares de pessoas com Perturbação Bipolar 
ou Unipolar. Os familiares podem, deste modo, 
aprender mais sobre as patologias, o seu tratamento 
e, estratégias para gerir o impacto da doença nas 
suas vidas. Estes grupos têm a duração de 8 sessões; 

2) De modo, a podermos melhorar, cada vez 
mais, a nossa intervenção junto dos nossos associa-
dos, pretendemos realizar um estudo sobre o im-
pacto da participação dos familiares nos nossos Gru-
pos Psicoeducativos para Familiares nas suas vidas, 
posteriormente a ser divulgado pela ADEB; 

2) Realização de 2 “Encontros de Saberes e Me-
mórias entre Gerações” alusivos à temática “Impac-
to da doença na Pessoa com Depressão ou Doença 
Bipolar e sua família”;

3) No âmbito da divulgação e informação sobre 
as Perturbações Unipolar e Bipolar, para uma maior 
consciencialização das mesmas e do seu tratamento, 
a ADEB realiza uma ampla divulgação e distribuição 
de informação psicopedagógica junto dos seus as-
sociados e comunidade em geral. Com o desenvol-
vimento deste projeto estamos a reeditar os guias 
sobre a “Família” e o “Estigma e Saúde Mental”, e 
editamos um novo guia sobre as “Perturbações de 
Humor e a Adolescência”; 

Convidamos a visitar o nosso site www.adeb.pt, 
para informação mais detalhada, assim como a visitar 
a nossa pagina do facebook,  www.facebook.com/
adeb.pt.

Contamos consigo na divulgação e informação 
para um justo combate ao estigma social, causa de 
sofrimento para quem sofre com estas patologias, 
que leva ao isolamento social, prejudicando a procura 
de um tratamento adequado que se traduza em ga-
nhos de saúde e qualidade de vida. Conte connosco!

Sérgio Paixão

Psicólogo Clinico da ADEB

FORMAR E SENSIBILIZAR 
AS FAMÍLIAS A CUIDAR
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Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 28 de Março 2015, no Anfiteatro da 
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha - Lisboa, Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa. 

10:00 horAS   AnáLiSE E AproVAção Do rELAtório ContAS Do ContAS Do Ano 2014;

11:30 horAS   CoLóqUio SUborDinADo Ao tEmA:

                         - AS SoCiEDADES póS-moDErnAS E A DoEnçA mEntAL. Dr. António SAmpAio

12:00 horAS   EnqUADrAmEnto no DiA mUnDiAL DA pErtUrbAção bipoLAr:

        homEnAgEm póStUmA Ao ACtor robin wiLLiAmS (por CrítiCo DE CinEmA 
A ConViDAr)

13:00 horAS   DEbAtE

As Sociedades 
pós-modernas e a 

doençA mentAl

25º Aniversário
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E A DoEnçA mEntAl

Para entendermos como sur-
ge a pós-modernidade temos, 
evidentemente de conhecer o 
contexto em que esta aconte-

ceu, nomeadamente abordando a mo-
dernidade.

A modernidade é um novo estilo de 
vida e de organização social que se co-
meça a pensar na Europa a partir do 
séc. XVII. A modernidade estabeleceu 
então o primado da razão sobre o da 
herança e da tradição. 

O racionalismo nascido com Des-
cartes (1596-1650) privilegia a razão 
em vez da experiência e tradição (O 
pensamento medieval era dominado 
pela escolástica - pensamento e ensi-
namentos orientados na defesa da fé 

cristã mesmo que fosse subordinada a 
razão)  como meio de acesso ao conhe-
cimento (com o desenvolvimento das 
ciências naturais) e à verdade. 

Bacon (1561-1625) defendia que só 
a razão deveria determinar os atos do 
dia a dia e que o Homem, pela ciência 
deveria libertar-se de todos os erros 
oriundos das tradições e preconceitos. 
Segundo Bacon, pela ciência, o Ho-
mem dominaria toda a Natureza.

O racionalismo será pois a base do 
pensamento moderno liberal que de-
fenderá as liberdades individuais e a 
igualdade dos cidadãos perante a lei.

Contudo é só no séc. XIX que o ra-
cionalismo científico se torna uma rea-
lidade como modelo de sociedade.

Na modernidade operam-se trans-
formações sociais, económicas e 
políticas significativas que deram 
esperança a ideias humanitários.  
A modernidade surge também para 
que cada Homem possa ter um sonho 
maior, uma melhor qualidade de vida 
e possa substituir as intermináveis 
jornadas de trabalho por um trabalho 
com horário e folgas onde haja tempo 
para o lazer. 

Ao mesmo tempo que as maiorias 
se vão vendo representadas e a dis-
cussão se abre idealmente a todos, vai 
predominando o trabalho assalariado. 
Tal é o cenário da revolução industrial 
e do ideal do Homem dominador do 
conhecimento e da máquina.

António SAmpAio correiA
Psiquiatra. Membro do Conselho Científico e Pedagógico da ADEB

Índice
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A modernidade acarretará, ape-
sar de tudo, uma esperança na me-
lhoria da qualidade de vida pela razão 
e pela tecnologia. Nessa realidade 
criam-se condições para uma de-
mocratização do conhecimento e do 
acesso aos produtos tecnológicos 
dele saídos.

Enquanto no séc. XIX a cultura oci-
dental ao levantar-se contra as tradi-
ções depositou a esperança da huma-
nidade no conhecimento científico e 
nos ideais alicerçados na razão, já no 
final do séc XX a humanidade assiste à 
falência dos ideias modernos de trans-
formação social. 

Embora o conceito de pós-mo-
dernismo tenha surgido muito antes 
( Frederico de Onis-1930, Leslie Fie-
dler-1960, Ihab Hassan-1980 e Jean-
-Francois Lyotard-1981) é após a que-
da do muro de Berlim (1989), o colapso 
da U.R.S.S. e a crise das ideologias 
ocidentais que o pós-modernismo de 
instala como uma época de desen-
cantamento e de mal-estar cicatricial 
da modernidade. Esta entra em crise 
por o Homem se ir apercebendo que 
as condições existentes, oriundas do 
determinismo mecanicista, não con-
seguiram um verdadeiro progresso no 
que se refere à dignidade humana. A 
era de comunicação que surge através 
da televisão e da informática é absor-
vida pelos interesses das narrativas 
utópicas deixando o individuo sem li-
berdade real.

No pós-modernismo ao desencan-
tamento das ideologias soma-se o de-
sencantamento inerente ao das coisas 
explicadas. No final do séc. XX e início 
do séc. XXI o Homem sente-se insatis-
feito face às explicações científicas dos 
fenómenos naturais e procura um co-
nhecimento complementar mas já fora 
do coletivo que o tinha recentemente 
desiludido. 

Abandonadas que tinham sido as 
crenças escolásticas sobre a origem 
do comportamento do Homem este 
procura em si próprio o conhecimento 
que sente fazer falta. Mais virado para 
si mesmo o Homem das sociedades 
pós-modernas é mais só, mais isolado 
e com menos esperança. Desiludido 
para com o outro, o indivíduo pós-mo-
derno tenta fugir à sua solidão com 
fórmulas de pseudocomunicação que 
na verdade reforçam o individualismo 
que ele mesmo cultivará.

O capitalismo pós-moderno conse-

gue pacificar o Homem não por valores 
éticos mas pela sua redução a con-
sumidor facilitando-lhe uma atitude 
masturbatória. 

O Homem pós-moderno ilude-se 
naquilo que julga ser uma aposta em 
si mesmo que acontece na razão direta 
da sua solidão abraçando a nova causa 
que é a viver com toda a intensidade 
possível como se o mundo terminas-
se já amanhã e, em qualquer caso, na 
sua existência. Para o Homem pós-
-moderno o outro Homem só interessa 
parcialmente, enquanto protagonista 
de qualquer fonte de elogio do eu, seja 
de forma “negativa” (porque o outro 
mau contrasta com o eu bom) seja de 
forma “positiva” (pela atitude lisonjei-
ra do outro). De resto, para o Homem 
pós-moderno o outro, incapaz de ser já 
fonte de real afeto, é desinteressante e 
muito provavelmente fonte de proble-
mas para os quais o Homem deixou de 
ter tempo.

O Homem pós-moderno divorciou-
-se da sua comunidade e vive apenas 
interessado com as coisas que “me-
xem” com ele. Qualquer projeto que 

não tenha assegurado um prémio mais 
ou menos imediato é desinteressante e 
é encarado como mais uma utopia con-
denada ao fracasso. 

O capitalismo pós-moderno habi-
tuou já o Homem a viver sem amanhã. 
A insegurança da rede social levou o 
Homem à desesperança e ao cresci-
mento exponencial dos quadros de-
pressivos. Só a fuga do Homem para o 
aqui e agora parece tornar tolerável a 
existência com tal precariedade de co-
esão social. 

Nas sociedades pós-modernas o 
Homem tem uma ilusão de viver o hoje 
adiando-se na sua condição antropo-
lógica. Todo o projeto a longo prazo 
(à escala da humanidade), toda a ela-
boração de missão são trocados por 
projetos imediatistas que distraem o 
Homem do seu vazio existencial.

Tudo acontece impregnado pela 
explicação da lógica científica que 
deixa o Homem sem nenhum encan-
tamento “razoável” e sem resposta 
(ou com a “subjugação” à resposta 
lógico-científica) perante as suas in-
seguranças que a crise económica e 
social veio potenciar.

Na procura de respostas o homem 
desesperado ou adoece ou se aliena 
ou opta por uma postura de deus-vi-
vo em que o ideal da estética física e 
mental imperam. Importa o acontecer 
de forma correta perante os “opinion-
-makers”, eles mesmo vítimas do ca-
pitalismo e consumismo pós-moder-
no.

O sofrimento daqueles que adoe-
cem da mente é depositado nas mãos 
da ciência e dos psi como se ali se en-
contrassem as únicas soluções. É que 
as soluções  sociais são muito mais 
difíceis e exigem muito mais coragem 
para serem implementados.

Importa que o Homem pós-moder-
no consiga levar por diante aquela que 
parece ser uma consequência da mo-
dernidade que é a de considerar que 
todo o conhecimento se deverá basear 
na confluência dos saberes das cultu-
ras herdadas com as presentes, com 
a ciência e ser complementado com a 
esperança na humanidade na sua di-
mensão transcendente. Será com esse 
conhecimento do todo para o todo que 
voltará a ser possível viver com ideais 
humanitários que deem sentido e saú-
de à vida.

Estilos de vida, saúde mental e bi-
polaridade

o CAPItAlISmo PóS- 
-moDERno ConSEgUE 
PACIfICAR o HomEm 
não PoR vAloRES 
étICoS mAS PElA 
SUA REDUção 
A ConSUmIDoR 
fACIlItAnDo- 
-lHE UmA AtItUDE 
mAStURBAtóRIA. 

“
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Estilos de vida, 
saúde mental   
E BIPolARIDADE

Uma pessoa pode ter uma do-
ença bipolar grave, com epi-
sódios intensos de “Mania” e 
de “Depressão”, que obrigue a 

tratamento hospitalar num serviço de 
psiquiatria, na fase aguda. Noutros ca-
sos a depressão é grave, com intenso 
sofrimento e incapacidade, mas a fase 
de elevação do humor é moderada ou 
leve e pode ser breve, passando quase 
desapercebida (o próprio não a recorda 
como “doença” e muitas vezes só os 
familiares se apercebem da mudança). 

Há pessoa que apenas sofreram de de-
pressão, desde há anos, e que come-
çam a evidenciar sintomas de elevação 
do humor, obrigando o médico psiquia-
tra a rever o diagnóstico de depressão 
unipolar para o de perturbação bipolar.

 A intensidade e gravidade da per-
turbação podem medir-se pela inten-
sidade dos sintomas, objetivamente 
(incapacidade e desadaptação) e sub-
jetivamente (sofrimento, alteração das 
vivências). Outra forma de avaliar a do-
ença mede-se pela duração das fases 

de descompensação e pela frequência 
com que se repetem. Casos há em que 
os sintomas se prolongam numa croni-
cidade e podem mesmo resistir ao tra-
tamento, especialmente os depressivos. 
As pessoas que sofrem episódios muito 
frequentes, por vezes todos os meses, 
alternando períodos de euforia (mania 
ou hipomania) ou de depressão, são um 
desafio para o tratamento estabilizador. 

Estas descrições estão hoje aces-
síveis a quem procure informação na 
net. No entanto, é bom saber que o 

joSé mAnuel jArA
médico psiquiatra. presidente da Assembleia geral da Adeb.
Presidente do Conselho Científico e Pedagógico da ADEB
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diagnóstico e avaliação destas e de ou-
tras doenças não se faz por autoatri-
buição. É bom ser conhecedor e auto-
didata, mas não demais. O recurso ao 
médico e ao especialista é indispensá-
vel para o diagnóstico e avaliação cor-
reta e para a orientação do tratamento.

 A noção de bipolaridade extravasa 
da noção mais restrita de doença bipolar. 
Há pessoas que têm fases psicológicas, 
sem repercussão na vida prática, de 
maior energia e atividade, alternando 
com períodos de menos energia e algum 
desânimo, de grau leve. Estas pessoas 
podem ou não evoluir para uma franca 
perturbação bipolar. Outras pessoas têm 
um temperamento muito energético, 
vivo, com uma vitalidade inesgotável e 
podem vir a sofrer depressões com uma 
componente de excitação que advém do 
seu temperamento.

A questão da bipolaridade vista como 
maior ou menor vulnerabilidade a adoe-
cer, cruza-se com questão do stress que 
predispõe à doença e com o estilo de vida 
que não ajuda na recuperação e estabi-
lização. A propensão a adoecer depende 

de fatores genéticos, de fatores da vida 
afetiva e social, dos stresses e de outros 
fatores, como o uso de substâncias noci-
vas para o sistema nervoso. 

Há três domínios que configuram 
as dimensões psicológicas e psicofi-
siológicas em que se insere o terreno 
para as perturbações do humor e a bi-
polaridade: 

- As relações afetivas;
- A procura de estímulos;
- Os ritmos;
É nestas áreas que há que 

considerar o que é válido como 
estilo de vida saudável em caso 
de predisposição às perturbações 
bipolares. A grande dificuldade é a 
seguinte: o temperamento da pessoa 

predisposta leva a condutas que 
são geradoras do agravamento e 
de maior risco de doença; a doença 
acentua essas condutas nas fases de 
agudização. 

As relações afetivas muito instáveis 
geram uma fragilização dos laços está-
veis com a vida e com os outros. A pes-
soa pode estar sujeita a ligações afetivas 
intensas e breves, em descontinuidade, 
com perdas e dificuldades na vida, tan-
to psicológicas como materiais. Se tiver 
vida conjugal põe em risco a vida fami-
liar, desequilibrando a família e ficando 
mais vulnerável para uma descompen-
sação depressiva ou maniforme. Nou-
tros casos a dependência excessiva de 
alguém combina-se com o seu contrá-
rio, a procura de afetos que vai por em 
risco a estabilidade do laço principal. Na 
própria evolução da perturbação bipolar, 
em fase de elevação do humor podem 
surgir ligações muitas vezes inconse-
quentes, geradoras de problemas para a 
estabilidade da vida, numa pessoa frágil 
que fica mais vulnerável. As necessida-
des de amor, amizade e afetos não têm 
que ser pautadas por roturas constantes 
e uma instabilidade como modo de vida. 
E não é saudável ficar colado a alguém, 
numa relação de dependência que cer-
ceia a liberdade e a autorrealização. 

A procura de novos estímulos é 
uma necessidade saudável, o motor da 
criatividade e da evolução da vida. Mas 
quando se torna excessiva irá atropelar 
o equilíbrio psíquico. A procura do pra-
zer e das satisfações imediatas sobre-
põe-se às tarefas construtivas e pode 
levar à desorganização da vida. A vida 
orientada para a gratificação imediata 
pode levar a pessoa a subalternizar a 
disciplina e a orientação da vida para 
fins que requerem trabalho. É este o ca-
minho que pode levar ao uso de drogas 
nocivas para o cérebro, que irão agravar 
o risco de adoecer e dificultar a recupe-
ração da pessoa que tem já manifesta-

ções da doença. A sociedade consumis-
ta, mesmo em famílias com carências 
de meios económicos, gera frustrações 
por apetência de coisas supérfluas que 
são preferidas em relação a bens de va-
lor de maior necessidade.

Os ritmos caracterizam a nossa 
vida. Os ritmos do dia, da semana, do 
mês, das estações do ano e outros ain-
da mais amplos, que correspondem às 
etapas biopsicológicas da vida. O rit-
mo do dia (circadiano) é marcadamen-
te biológico, incluindo componentes 
como o sono e a vigília, as oscilações 
energéticas, o trabalho e o repouso, a 
alimentação, as variações endógenas 
de hormonas, a receção da luz diurna, 
etc. Atropelar ou transtornar os ritmos 
pode ser prejudicial à saúde física e 
mental, muito em especial em pessoas 
vulneráveis. Muitos jovens trocam hoje 
o dia pela noite. Isolam-se em frente 
ao écran do computador, substituindo a 
vida real por uma vida no meio “virtual”, 
de forma compulsiva. Dormir demais 
ou de menos é nocivo e pode ser sinal 
de doença. A inatividade física é preju-
dicial e o sedentarismo pode concorrer 
para uma desmotivação que empobre-
ce a autoestima, além de concorrer 
para uma obesidade indesejável. Não 
preconizamos uma ordem excessiva no 
modo de viver. Há variações aceitáveis. 
Mas os extremos são prejudicais e não 
dão alegria à vida. Noutros caos o fator 
de stress é a sobrecarga permanente, 

sem parança, sem fins de semana, sem 
lugar para um convívio saudável e mes-
mo para a vida em família. É também 
um estilo de vida que pode levar ao es-
gotamento e à doença.

Tudo o que fica dito aqui de modo 
muito sumário tem particular indica-
ção para as pessoas que sofreram epi-
sódios de depressão e de alterações 
bipolares do humor, mas também é 
recomendável para todos nós. A saúde 
mental depende numa parte importan-
te da forma como se vive a vida.
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ExClUSão SoCIAl
na sociedade moderna

Os Gregos criaram o termo es-
tigma para referirem sinais 
corporais, cortes ou queima-
duras no corpo, destinadas a 

expor o portador como escravo, crimi-
noso, traidor – uma pessoa marcada, 
ritualmente “poluída”, a ser evitada 
especialmente em lugares públicos. 
Hoje o termo é mais largamente apli-
cado a qualquer condição, atributo, 
traço ou comportamento que sim-
bolicamente marca o portador como 
alguém “culturalmente inaceitável” 
ou “inferior”, tendo como referen-
te subjectivo a noção de vergonha ou 
desgraça. De acordo com o sociólogo 
Erving Goffman que publicou o livro de 
referência “ Stigma – Notes on the Ma-
nagement of Spoiled Identity”(1) (1963), 
o estigma corresponde a um atributo 
profundamente depreciativo, em que o 
portador é desqualificado socialmente.

Goffman distingue três tipos de 
Estigma: do corpo (cicatrizes, deformi-
dades); do carácter (o doente mental, 
o criminoso, o homossexual, etc.); de 
agrupamentos sociais (raça, nação, re-
ligião, etc.). É pois uma relação espe-
cial entre atributo e estereotipo, uma 
reacção societal que afecta a identi-
dade normal, sendo criada uma nova 
identidade degradada.(2) 

A estigmatização conduz a vários 
tipos de descriminação, pois a criação 
dessa outra identidade degradada im-
plica uma projecção num indivíduo ou 
grupo que envolve um julgamento de 
inferioridade, repugnância ou desgra-
ça, onde se associam medos, perigos, 
juízos negativos ou de censura. Podem 
ser utilizados termos específicos no 
discurso do dia-a-dia, como metáfo-
ra ou representação, sem nos darmos 

conta conscientemente do significado 
original. Estes fenómenos podem ser 
encarados como tendo fundamento 
psicológico e antropológico, derivando 
de uma profunda e inconsciente ne-
cessidade de ordenação do mundo, de-
marcando-nos do outro, distinção que 
tende a estabelecer polarizações (bem/
mal, familiar/estranho, puro/poluído, 
conhecido/desconhecido, segurança/
perigo, etc.). O resultado final pode 
assim ser o distanciamento cognitivo 
e social. As teorias sobre as doenças 
podem reforçar os preconceitos co-
lectivos de ordem moral, conduzindo à 
existência de bodes expiatórios; a lepra 
e a sífilis foram no passado exemplos 
extremos, mas mais recentemente a 
sida mobilizou de novo medos ances-
trais e descriminações que pareciam 
ter desaparecido. A própria Medicina 
pode por vezes contribuir para a estig-
matização, patologizando e procedendo 
a diagnósticos, classificando e rotulan-
do, embora a descoberta de causas or-
gânicas de certas doenças, por exem-
plo, tenha conduzido em regra a uma 
melhor aceitação das mesmas.

Todas as sociedades avaliaram 
algumas pessoas como loucas, assi-
nalando o diferente, o desviante, ou o 
que parecia oferecer perigo; o estigma 
psiquiátrico foi historicamente muito 
marcado, sendo conhecido de todos 
que bruxaria, feitiçaria, punição de 
pecados e influências demoníacas ou 
possessão, foram utilizadas para expli-
car as causas de certas doenças men-
tais. A doença mental tem geralmente 
um carácter biológico, mas é também 
culturalmente construída (Fabrega, 
1990)(3), tornando-se pois necessário 
analisar a cultura de uma determinada 
sociedade encarada como um sistema 
de símbolos com amplas implicações 
de ordem social. Fabrega lembra que 
os sintomas da doença psiquiátrica fo-
ram caracterizados socialmente como 
assustadores, vergonhosos, perigosos, 
imaginários, forjados, fantásticos, e in-
curáveis; e os doentes descritos como 
preguiçosos, fracos, instáveis, impre-
visíveis, indolentes, dependentes, ir-
racionais, etc. Fabrega lembra ainda a 
importância de distinguir os diferentes 
meios em que florescem as desig-

joSé morgAdo pereirA
médico psiquiatra.
investigador do ceiS20 da universidade 
de coimbra
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nações culturais para a doença, seja 
na tradição médica, académica ou no 
âmbito das denominadas tradições fol-
clóricas, não-profissionais ou hetero-
doxas, ou nas famílias e comunidades. 
De acordo com os símbolos culturais, 
os comportamentos podem ser valori-
zados de forma distinta, mais positiva-
mente ou negativamente, consoante os 
sentidos associados a esses símbolos; 
as sociedades criam também institui-
ções para lidar com essas alterações 
ou desvios da conduta. Apesar de po-
derem representar esforços positivos 
para dar assistência e proteção, a ins-
titucionalização pode afectar de forma 
significativa a identidade social dos 
indivíduos. 

Kay Redfield Jamison, professora 
de Psicologia Clínica, autora de livros 
que testemunham a sua própria expe-
riencia de doente bipolar como “An un-
quiet mind”, lembra a intensidade com 
que o fenómeno da estigmatização se 
apresenta na sociedade, como surge 
de forma exuberante nos “media” e 
como é frequente na própria profissão 
médica e noutros profissionais, que se 
defrontam com falta de apoios de su-
periores ou colegas, e como se preo-
cupam com o seu futuro profissional e 
receiam pela sua progressão académi-
ca. Recorda porém a importância das 
campanhas de educação do público 
assim como da importância de alertar 
para a disponibilidade de medicações 

eficazes que podem ter grande influ-
ência na percepção do público e no seu 
comportamento.(4) 

Estes fenómenos são universais, 
embora apresentem particularidades 
consoante as diferentes sociedades e 
as variáveis culturais como se com-
prova pelos estudos transculturais. Di-
versos trabalhos de Arthur Kleinman, 
psiquiatra e antropólogo norte-ameri-
cano mostram como o estigma é uma 
categoria moral,  que a culpa e a ver-
gonha não são só individuais, podem 
estender-se à família inteira. Ao es-
tudar a epilepsia no interior da China, 
mostra que a enfase no controle social 
se sobrepõe aos direitos dos pacientes, 
e que a deslegitimação pessoal e da 
família afectam o casamento, o tipo de 
vida, todos os aspectos da vida social, 
conduzindo a uma autêntica “ruína das 
relações sociais”(5).

É possível reduzir o estigma, sendo 
que se trata de um trabalho complexo 
e que diz respeito a todos e não só 
aos profissionais ou técnicos que 
trabalham em saúde mental, mas ao 
conjunto dos cidadãos. A existência 
de cuidados comunitários é uma das 
respostas necessárias, mas devem ser 
“compreensivos”, oferecerem apoio 
continuado a longo prazo, suporte 

DE ACoRDo Com oS 
SÍmBoloS CUltURAIS, 
oS ComPoRtAmEntoS 
PoDEm SER 
vAloRIzADoS DE 
foRmA DIStIntA, 
mAIS PoSItIvAmEntE 
oU nEgAtIvAmEntE, 
ConSoAntE oS 
SEntIDoS ASSoCIADoS 
A ESSES SÍmBoloS.

“
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individual de proximidade, responder 
com rapidez na crise, e fornecer um 
apoio institucional se necessário nos 
casos de gravidade. Por outro lado, 
tratar doenças não chega, torna-se 
indispensável informar, aconselhar 
e promover ajuda. Tudo isto implica 
financiamento e atitudes inclusivas da 
comunidade e seus representantes. A 
educação em saúde mental e o contac-
to público através de debates é igual-
mente necessário, assim como serviços 
reabilitativos nas instituições e fora de-
las, levando as práticas ao meio social. 
Também a existência de legislação que 
contemple pessoas que tenham a capa-
cidade ou competência diminuída para 
consentir ou recusar tratamentos é 
importante. Finalmente, é certamente 
uma maneira segura de reduzir o estig-
ma, procurar as causas e os tratamen-
tos efectivos para a doença(6). 

As doenças continuam a ter signifi-
cados sociais e simbólicos, e torna-se 
pois fundamental analisar as represen-
tações sociais da doença, que nume-
rosos sociólogos têm procurado estu-
dar, e é “esse conhecimento de senso 
comum”, por oposição ao pensamento 
científico, que tanto interesse tem para 

as ciências sociais, que contribuem 
para a construção social da nossa re-
alidade. Também no âmbito da Medici-
na mas com participação das Ciências 
Sociais e das Humanidades, as deno-
minadas Humanidades Médicas come-
çam a desempenhar um papel impor-
tante. Constituídas por um conjunto de 
disciplinas de distintas proveniências 
formativas, aplicadas às Ciências da 
Saúde e ao contexto da relação com o 
doente e ao seu universo, (Antropologia 
e Sociologia, Arte e Literatura, Bioética, 
Comunicação, História e Filosofia da 
Medicina, Psicologia e Psicopatologia, 
Medicina Narrativa, etc.) com crescente 
aceitação académica, podem contribuir 
para a elucidação dos sentidos associa-
dos às doenças, estudando os proces-
sos pelos quais acontecem e que finali-
dades sociais cumprem. 

Talvez assim nos possamos aproxi-
mar do desejo de Susan Sontag quando 
criticava as concepções e as metáforas 
associadas às doenças, sejam 
punitivas, expiatórias, ou míticas, 
defendendo a verdade, a autonomia e a 
capacidade de olhar para as coisas tal 
como são na realidade(7).
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Mandato de 1993 a 1996

BP- Quais as razões e motivações 
pessoais e coletivas que o levaram a 
envolver-se neste projeto pioneiro e 
inovador na área da saúde mental?

DAO- O primeiro sintoma de crise 
bipolar que tive aconteceu em 1986, 
embora na altura não tivesse sido logo 
diagnosticado com esta patologia. As 
pessoas achavam que o meu problema 
era um caso de bruxas e até me indi-
caram uma intermediária, no entanto 
não fui recetivo, em Águas Santas no 
distrito de Vila Real.

Em termos de personalidade, sem-
pre tive um humor instável, mas foi em 
1986 que acabei por ter uma forte crise 
que foi despoletada, sobretudo, por um 
problema familiar, desgaste laboral e 
pelo envolvimento na atividade políti-
ca e sindical. Na altura, decorreu uma 
greve importante e longa no sector da 
Marinha de Marcante, onde trabalhava 
que exigiu um grande esforço e des-
gaste por completo. 

Por consequência, desde o início 
de Setembro até meados de Dezembro 
1986, não conseguia dormir em média 
mais de duas horas por dia. Recorri ao 
médico de família num estado físico e 
psíquico no limite, não obtive qualquer 
diagnóstico nem resposta almejada, de-
vido ao fato de à época, ainda ser uma 
doença desconhecida por aquela espe-
cialidade médica. Assim, por sugestão 
de um familiar, já numa fase de prolon-
gado estado mania, comecei a tomar 
um conhecido sedativo, e finalmente 
dormi durante 8 dia, acalmei. Voltei a 
fazer a minha vida normal, mas voltei 
a ter uma recaída de grau mais eleva-
do e incapacitante em 1989. Um casal 
amigo, sendo um deles médicos, acon-
selhou-me e levou-me a uma consulta 
no Hospital Júlio de Matos, tendo ficado 

internado, e onde foi diagnosticada a 
doença bipolar. Aceitei o internamen-
to, porque o sofrimento não tinha grau 
nem limites, as ideações suicidas eram 
imaginadas em atos radicais.

Fui sujeito, quando do interna-
mento, a sessões de eletrochoques, 
para “sair do fundo do poço” devido 
ao fato da terapêutica medicamentoso 
não surtir os efeitos desejados, foi ato 
doloroso, causou-me sequelas e trau-
mas, que demoraram cerca de dois 
anos a sanar.

Após o primeiro internamento, com 
40 anos de idade, e rotulado como do-
ente mental, senti desabar o teto do 
mundo, quando comecei a constatar 
que os meus colegas de trabalho, al-
guns familiares, correligionários polí-
ticos e sindicais e amigos, uns por ig-
norância, outros por defeito de carater 
ou inveja, começaram a estigmatizar-
-me em toda a linha e sem limites.

O mais surpreendente foi desco-
brir, mais tarde, que tinha um familiar 
com antecedentes de perturbação do 

humor, o que tudo indica que a doença 
que padecia era hereditária, não fiquei 
surpreendido contudo mais cauteloso 
com a minha saúde física e psíquica.  

Durante o internamento na Clínica 
Psiquiátrica 21, no H.J.M., pelo período 
de 21 dias, tive uma equipa especiali-
zada eficiente e dedicada, bem como 
o Enfermeiro chefe Abel uma pessoa 
muito assertiva e humano, e o amigo e 
meu Psiquiatra Dr. José Manuel Jara, 
que me tem dado todo o apoio para 
manter a estabilidade e equilíbrio há 
mais de 20 anos.

O Dr. José Manuel Jara, quando da 
ida a um Congresso da APA nos EUA, 
conheceu a ADMD americana, onde se 
inspirou a criar uma Associação em 
Portugal, assim começou por convidar 
algumas pessoas os quais acompa-
nhava em psiquiatria – entre as quais 
eu – e começaram a ser dados os pri-
meiros passos para a fundação ADMD, 
hoje designada com a sigla ADEB. 

Envolvi-me porque não existia ne-
nhuma associação para ajudar e apoiar 

Índice entrevista a alguns dos membros do primeiro elenco dos 
Corpos Gerentes da aDMD (associação de apoio aos Doentes 
Depressivos e Maníaco Depressivos)

DElFIM AUgUStO D’OlIVEIRA (DAO); CARlOS AlBERtO MAlHEIRO (CAM) E ARtUR RIBEIRO (AR)

Revista Bipolar (BP)- Consta do acervo histórico da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e 
Maníaco-Depressivos, (ADMD) que fez parte da comissão de fundadores em 05-06-1991 e integrou o 
primeiro elenco dos Corpos Sociais com mandato de 1993-1996. 
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os doentes bipolares e unipolares e os 
seus familiares.

 Depois da fundação começamos 
por editar um Boletim Informativo 
para divulgação da doença Unipolar e 
Bipolar, edição e distribuição de do-
cumentação em eventos e sobre saú-
de mental, constituição de grupos de 
autoajuda e atendimento e aconselha-
mento telefónico. 

CAM- O primeiro sintoma da do-
ença bipolar foi aos 17, 18 anos. Andei 
sem diagnóstico durante alguns anos. 
O primeiro diagnóstico foi feito pelo Dr. 
Pedro Polónio, Psiquiatra, que me me-
dicou com estabilizadores de humor e, 
dado que tinha consultório em Coim-
bra, encaminhou-me para o Dr. José 
Manuel Jara, que passou a ser o meu 
médico. O Dr. José Manuel Jara não só 
me informou e esclareceu sobre a pa-
tologia Bipolar, como me proporcionou 
uma estabilidade maior.  

Entre as pessoas que eram acom-
panhadas pelo Dr. José Manuel Jara, 
este cooptou algumas pessoas que 
considerava ter mais espírito associa-
tivo e consciência sobre a doença, para 
fazer parte da comissão de fundadores 
da ADMD. 

Artur Ribeiro (AR)- Essencialmen-
te porque sofri muito... Ainda hoje. Na 
altura comparecia às reuniões, mas o 
Delfim, o Dr. Jara, a Dr.ª Inês e outros 
membros eram pessoas mais expe-
rientes do que eu. Eu trabalhava numa 
empresa, vinha para casa e o tempo 
não era muito. Portanto, não tive a 
participação que os outros tiveram. Ou 
seja, as razões prenderam-se com o 
facto de ter a própria doença e acredi-
tar que isto ia para a frente. Eu sempre 
pensei que isto ia para a frente e bem. 

BP- Os Corpos Sociais da ADMD no 
início da sua constituição como asso-
ciação definiram, em síntese, como 
objetivos estatutários a ajuda moral, 
física e psíquica às pessoas com a do-
ença Depressiva e maníaco-depressi-
va e seus familiares. 

Quais foram as iniciativas mais 
proeminentes no apoio aos associa-
dos e divulgação da associação junto 
da comunidade? 

DAO- Começámos por fazer uma 
grande divulgação da associação em 
congressos, simpósios, encontros, en-
tre outros eventos. Foram criadas as 
delegações do Porto e de Coimbra e 
também as representações do Alentejo 

e do Algarve. Foi uma forma de chegar 
às pessoas com doença bipolar e uni-
polar e seus familiares, mas também 
aos técnicos de saúde, que começa-
ram a ser solidários e colaborar mais 
connosco na formação e promoção 
da saúde mental. Os grupos de auto-
ajuda foram uma inovação e um dos 
mais significativos movimentos sociais 
contemporâneos, os quais proporcio-
nam às pessoas com o diagnóstico da 
patologias Unipolar e Bipolar e seus 
familiares, partilharem experiencias e 
saberes tendo em vista elevar a auto-
confiança, autoestima e estabilidade 
emocional  

CAM- As iniciativas mais proemi-
nentes foram a divulgação em vários 
eventos, tais como congressos de 
psiquiatria e simpósios acerca da Do-
ença Bipolar, onde era distribuída do-
cumentação sobre a associação e res-
petivas patologias. Acresce ainda que 
os grupos de autoajuda era a valência 
mais participada, onde as pessoas par-
tilhavam experiências e saberes sobre 
a doença e obtinham mais consciência 
e ganhos de saúde. 

AR- Começo a dizer que tive mui-
to tempo desligado, muitos anos... No 
entanto, creio que o objetivo definido 
desde o início, é dar apoio aos doentes 
e às famílias, tanto psicológico, médi-
co como jurídico. Penso que os grupos 
de Auto Ajuda também foram muito 
importantes pela experiência dos do-
entes, pela partilha e por se ajudarem 
mutuamente.

BP- Como membro dos Copos So-
ciais sentiu-se mais representado e 
protegido nos seus direitos?

DAO- Imagine um homem de 40 
anos, com estatuto económico e social, 
ver-se com: um mão cheia de nada e 
outra com coisa nenhuma e sujeito ao 
estigma em quase todas vertentes so-
ciais. Esta associação foi ver o renas-
cer do sol na minha vida e um porto 
de abrigo e um suporte para começar 
tudo de novo com mais criatividade, 
confiança, estabilidade e realização 
profissional e social.

CAM- Evidentemente que sim. 
Dado que fiz parte da ADMD, como co-
ordenador de vários grupos onde me 
sentia apoiado e ao ajudar os outros 
ajudava-me a mim próprio. 

AR- Francamente, não foi isso que 
me levou a estar mais representado e 
protegido. Eu acho que foi mais a “ca-
rolice” de andar para a frente, sem 
quaisquer meios de ajuda, ou os míni-
mos. No entanto, os outros membros 
eram pessoas bem colocadas e ajuda-
ram-se mutuamente. Era um elenco 
bem formado e o Dr. Jara dava sempre 
uma grande esperança para que as 
pessoas fossem para a frente. Ele foi, 
sem dúvida, um dos motores disto.

BP- A Associação teve como veí-
culo informativo o Boletim da ADMD 
para a promoção da saúde mental, 
bem como a divulgação dos grupos de 
autoajuda. Esta valência terapêutica 
instituída elevou o seu conhecimen-
to e cuidados a ter sobre a doença e 
diminuiu o estigma bem como o dos 
associados?

DAO- Sem dúvida. O objetivo destes 
grupos é (in) formar sobre a doença, 
de modo que a pessoa possa ter mais 
consciência do problema de saúde 
que tem de enfrentar. É também uma 
forma de dar informação aos familia-
res, porque eles são fundamentais na 
recuperação. logo, precisam de obter 
informação, partilhar conhecimentos 

O DR. JOsé MAnUEl 
JARA, qUAnDO DA IDA  
A UM COngREssO 
DA APA nOs EUA, 
COnhECEU A ADMD 
AMERICAnA, OnDE 
sE InsPIROU A CRIAR 
UMA AssOCIAçãO EM 
PORtUgAl.

“
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e estratégias sobre as atitudes e cui-
dados a ter como cuidadores e o que 
fazer nas diferentes situações. 

Além disso, a prevenção e a pro-
moção são muito importantes para se 
ter noção como detetar e prevenir os 
sinais de crise quando se avizinha uma 
recaída, podendo ser crucial ajustar a 
medicação com a supervisão do médi-
co psiquiátrica.

CAM- Existia uma grande partici-
pação nos grupos de autoajuda (gAA) e 
as pessoas que neles participaram, ao 
elevarem o seu conhecimento sobre a 
doença, ficavam mais preparadas para 
combater o estigma. 

AR- Sim, esta valência ajudou mui-
tas pessoas porque nós trabalhávamos 
com a esperança de levar a Associação 
ao conhecimento das pessoas que ne-
cessitassem. Os gAA reforçam aquilo 
que nós queríamos lançar como objeti-
vo. Quanto ao estigma, eu já não tenho, 
mas no meu meio ainda há. tive pouco 
contacto com os associados. tive mais 
contato com o Delfim, com o Domin-
gos, o Malheiro… O Malheiro também 
era muito ativo. Foi das pessoas que, 
não sendo da área médica, era dos 
mais ativos e mais trabalhadores. Sou 
obrigado a reconhecer isso. Penso 
que agora há menos preconceito. Pelo 
menos as pessoas que vêm aqui têm 
a obrigação de não ter. Acho que o co-
nhecimento sobre a doença devia ser 
mais divulgado. Já são 25 anos, mas 
houve muitos anos de luta pela imple-
mentação da Associação.

BP- A partir de 29 de Março de 
2004, por escritura notarial, a deno-
minação e sigla passou a identificar-
-se estatutariamente como Associa-
ção de Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares- ADEB. Esta é conside-
rada atualmente a maior associação 
com fins de saúde na área da saúde 
mental no apoio às pessoas com a 
doença Unipolar e Bipolar, contando 
em 31-12-2014 com 3.493 associados, 
assim vamos realizar uma Sessão So-
lene do 25º Aniversário, na Fundação 
Calouste Gulbenkian. Que diferença 
considera existir atualmente no que 
respeita ao diagnóstico, tratamento e 
inovação farmacológica, apoio psico-
lógico e social?

DAO- Em termos farmacológicos, 
os estabilizadores de humor não so-
freram grandes inovações, ao con-
trário dos antidepressivos. Esses, 

sim, evoluíram. Quantos aos apoios, 
há mais, porque também existe mais 
informação sobre a doença. Mas, 
claro, ainda há um longo caminho 
a percorrer em termos de apoios. 
As associações ainda sofrem com 
problemas financeiros e a ADEB não é 
exceção …

CAM- Hoje os médicos de clínica 
geral e psiquiatras têm um conheci-
mento muito mais especializado sobre 
a doença mental, especialmente so-
bre as doenças Unipolar e Bipolar, por 
isso os diagnósticos são muito mais 
precisos e corretos. No que toca à me-
dicação, acho que não houve grande 
evolução e inovação científica em re-
lação aos estabilizadores de humor. 
Atualmente a ADEB tem uma equipa 
de técnicos da área da psicologia e so-
cial que, complementarmente ao diag-
nóstico e terapêutica medicamentosa, 
são um grande suporte para ajudar e 
apoiar as pessoas no conhecimento e 
gestão da doença. 

AR- Eu acho que mudaram para 
melhor, até mesmo os espaços físi-
cos da Associação. É muito central. 

Isso foi o melhor que se fez. Quanto ao 
tratamento farmacológico não sei, não 
estou dentro disso. No que toca aos 
níveis psicológico e social, as pessoas 
agora são mais apoiadas. 

BP- Qual a mensagem de esperan-
ça e testemunho que quer registar e 
enviar aos associados nestes 25 Anos 
da ADEB? 

DAO- As dificuldades financeiras 
não devem fazer-nos perder a espe-
rança e os objetivos. Estas premissas 
deverão ser as últimas a morrer. Espe-
ro que a ADEB viva muitos mais anos, 
para ajudar quem precisa e que se va-
lorize mais as associações comunitá-
rias da área da saúde e social, de modo 
a contribuem para que se tenha mais 
qualidade de vida e uma vida mais au-
tónoma, apesar da doença. 

CAM- A ADEB tem tido uma grande 
evolução e projeção a nível nacional, 
dado que tem objetivos, fins e valên-
cias instituídas que vão de encontro ao 
interesse e necessidade das pessoas. 
Espero que a ADEB continue por bons 
e longos anos com o seu projeto comu-
nitário em prol de mais e melhor saúde 
mental. 

AR- gostava de enviar uma men-
sagem de esperança a todo o pessoal 
que trabalha na Associação, incluindo 
o Presidente da Associação, que foi 
um rapaz que se debateu muito, com 
uma grande experiencia profissional e 
sindical. Aos sócios apelo que tenham 
o devido respeito e apoio à Associação 
à qual pertencem, a fim de quando 
precisarem de ajuda, consigam en-
contrar estabilidade na doença pois 
isso é muito importante. Que não haja 
desesperança com a doença. Que haja 
auto- confiança e ajudem quem traba-
lha convosco, a equipa técnica. 

PEnsO qUE AgORA há 
MEnOs PRECOnCEItO. 
PElO MEnOs As 
PEssOAs qUE vêM AqUI 
têM A OBRIgAçãO DE 
nãO tER. AChO qUE 
O COnhECIMEntO 
sOBRE A DOEnçA DEvIA 
sER MAIs DIvUlgADO. 
Já sãO 25 AnOs, 
MAs hOUvE MUItOs 
AnOs DE lUtA PElA 
IMPlEMEntAçãO DA 
AssOCIAçãO.

“
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geral da ADEB
DR. JOSÉ MANUEl JARA, MÉDICO PSIQUIAtRA

BP- Quais as razões políticas no 
campo da saúde e sociais que o le-
varam a empenhar-se e envolver-se 
neste projeto pioneiro e inovador na 
área da saúde mental?

José Manuel Jara (JM Jara)- Pela 
minha formação médica e sociocultu-
ral entendia que a medicina e em espe-
cial a psiquiatria devem integrar uma 
componente educativa com maior pro-
ximidade com o doente e seus familia-
res. O associativismo na área da saúde 
mental, tanto para pessoas portadoras 
de doenças psiquiátricas, como para 
familiares e amigos seria um meio útil 
para esse fim. As perturbações do hu-
mor, tanto bipolares como unipolares 
depressivas, pela sua alta prevalência, 
pela gravidade e riscos que compor-
tam, e pela possibilidade de beneficia-
rem de tratamentos médicos eficazes, 
têm uma boa indicação para ser objeto 
de esse tipo de intervenção. Com efei-
to, os seus portadores e os seus fami-
liares, podem ser mais intervenientes 
e participativos para uma melhor ade-
são ao tratamento e uma aprendiza-
gem ativa para a recuperação da saúde 
mental.

Não foi difícil reunir doentes e fa-
miliares para em conjunto com espe-
cialistas de psiquiatria e psicologia 
dar início ao embrião que viria a ser a 
ADMD e mais tarde a ADEB.   

BP- Os Corpos Sociais da ADMD 
no início da sua constituição como 
associação definiram, em síntese, 
como objetivos estatutários “a ajuda 
moral, física e psíquica às pessoas 
com a doença Depressiva e manía-
co-depressiva e seus familiares”. 
Quais foram as iniciativas mais pro-
eminentes no apoio aos associados 
e divulgação da associação junto da 
comunidade?    

JM Jara- A associação nunca visou 
substituir-se aos serviços de psiquia-
tria e saúde mental. A sua intervenção 
foi e é fundamentalmente educativa, 
informativa e formativa. Foram feitas 
palestras e sessões educativas sobre 
as doenças, os media foram sensibi-
lizados, foram divulgados textos que 
respondiam à necessidade de melho-
rar os conhecimentos sobre saúde 
mental, foram desenvolvidos grupos 
de ajuda. Duas linhas fundamentais: 
melhorar os conhecimentos para aju-

dar o tratamento e a prevenção; pres-
tar apoio e solidariedade a pessoas 
portadoras da doença e aos familia-
res.

Outro importante aspeto foi asse-
gurar que a gestão e dinamização da 
ADEB fosse conduzida em primeiro lu-
gar pelos portadores da doença bipolar 
e depressiva e seus familiares, em co-
laboração com os diversos técnicos de 
saúde mental, mas sem que estes se 
sobreponham e liderem.

BP- Como membro dos Corpos So-
ciais e médico psiquiatra, sentiu que, 
graças também ao seu contributo, as 
pessoas com diagnóstico de doença 
unipolar e bipolar evoluíram no seu 
conhecimento da doença e sentiram-
-se mais representados e protegidos 
nos seus direitos com a criação da 
ADMD?

JM Jara- Não tenho dúvidas. Esse 
tipo de dinâmica ocorreu em muitos 
países como um contributo para 
melhorar a saúde mental. No nosso 
país não chegámos neste aspeto 
com atraso, antes pelo contrário.  
A qualidade e persistência do trabalho 
da ADEB ajudou e continua a ajudar 
muitas pessoas a lidar melhor com 
a doença, ajudou e ajuda a atenuar 
preconceitos e a lutar contra a 
estigmatização. Elevando o nível de 
informação e conhecimentos do lado 
da pessoa portadora de doença afetiva 
e dos seus familiares, beneficia o 
tratamento psiquiátrico e psicológico.  

BP- A divulgação dos objetivos e 
fins no Boletim da ADMD bem como 
nos Simpósios e Congressos alusivos 
à saúde mental, e junto da comunida-
de, tinha em vista a informação, pre-
venção e educação e cuidados a ter 
em saúde, nomeadamente a doença 

Revista Bipolar (BP)- Consta do acervo histórico da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e 
Maníaco-Depressivos, (ADMD) que o Dr. José Manuel Jara foi o mentor do projeto e fez parte da co-
missão de fundadores em 05-06-1991 e integrou o primeiro elenco dos Corpos Sociais com mandato 
de 1993-1996.

O EstIgMA sOCIAl é 
hOJE MEnOs MARCADO, 
há UMA MAIOR 
COMPREEnsãO sOBRE 
EstAs DOEnçAs E UMA 
MElhOR ACEItAçãO DAs 
PEssOAs PORtADORAs. 
tUDO IssO AJUDA A qUE 
sEJA MAIs ACEssÍvEl 
O APOIO PsICOlógICO 
A fAMIlIAREs E AOs 
PORtADOREs DA 
DOEnçA.

“
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depressiva e maníaco-depressiva. A 
primeira valência implementada fo-
ram os grupos de autoajuda, onde ha-
via partilha de experiência e saberes 
sobre a doença. Considera que a orga-
nização e implementação GAA e Gru-
pos Psicoeducativos (GPE) continuam 
a ser importantes? 

JM Jara- Considero muito impor-
tante. A troca de experiências entre 
pessoas que sofrem de afeções idên-
ticos pode ser um estímulo decisivo 
para uma melhor compreensão da do-
ença, para aceitar o tratamento, para 
reconhecer novos caminhos para a sua 
superação. A ideia de constituir uma 
associação de doentes “maníaco-de-
pressivos” (agora “bipolares”) foi-me 
despertada num Congresso da Asso-
ciação Psiquiátrica Americana (Nova 
York, 1991), onde estabeleci contacto 
com os representantes da Associação 
de Maníaco-depressivos dos EUA. Com 
a maior simpatia ofereceram-me um 
guia para dinamizar grupos da auto-
-ajuda. E esse guia, não é necessário di-
zer, foi muito útil. Os grupos psicoedu-
cativos são outra forma de intervenção 
pedagógica para lidar melhor com os 
sintomas da doença, importantíssima 
para algumas pessoas.

BP- A ADEB é considerada, atual-
mente, a maior Associação com fins 
de saúde na área da saúde mental no 
apoio e ajuda das pessoas com a do-
ença Unipolar e Bipolar, contando em 
31-12-2014, com 3.493 associados, 
assim vamos realizar uma Sessão 
Solene e Colóquio para a celebração 
do 25º Aniversário, no dia 05 de Ju-
nho de 2015, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. Que evolução 
considera existir desde a fundação da 
associação há 25 anos e atualmente 
no que respeita ao diagnóstico, tra-
tamento e inovação farmacológica, 
apoio psicológico e social?

JM Jara- Houve muitos progressos. 
Hoje o diagnóstico é mais pormenori-
zado e os médicos psiquiatras estão 
preparados para um diagnóstico mais 
precoce. A prevenção medicamentosa 
é mais bem aceite e é prática corren-
te. Houve inovações terapêuticas que 
alargaram o leque dos medicamentos 
com eficácia nas várias manifestações 
destas doenças e na sua prevenção 
a longo prazo. Pelo lado dos utentes 
há muito melhores condições para o 
reconhecimento da doença segundo 

uma base científica, sem preconcei-
tos, como as doenças de outras áreas 
da medicina. O estigma social é hoje 
menos marcado, há uma maior com-
preensão sobre estas doenças e uma 
melhor aceitação das pessoas porta-
doras. tudo isso ajuda a que seja mais 
acessível o apoio psicológico a familia-
res e aos portadores da doença. A crise 
social e económica que atravessamos 
é um hoje um fator muito negativo que 
pode ter sérias repercussões neste 
âmbito.

BP- Qual a mensagem de esperan-
ça e testemunho que quer registar e 
enviar aos associados, médicos e téc-
nicos de saúde neste Aniversário dos 
25º anos da ADEB?

JM Jara- A causa é justa, a obra é 
boa e necessária. Os seus promoto-
res que superaram a doença ou con-
viveram de perto, são cidadãos que se 
empenharam e empenham por uma 
causa válida e muito útil. A luta por 
uma melhor saúde mental para tantas 
e tantas pessoas que sofrem, estão 
doentes, mas têm boas possibilidades 
de se tratarem, recuperarem a saúde e 
viverem uma vida plena. 

A lUtA POR UMA 
MElhOR sAúDE 
MEntAl PARA tAntAs 
E tAntAs PEssOAs 
qUE sOfREM, EstãO 
DOEntEs, MAs têM 
BOAs POssIBIlIDADEs 
DE sE tRAtAREM, 
RECUPERAREM A sAúDE 
E vIvEREM UMA vIDA 
PlEnA. 

“
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Já passaram 15 anos desde o 
início da minha atividade profis-
sional na nossa Associação que 
tem o seu âmbito de interven-

ção na área da saúde mental, e que dá 
apoio especificamente a pessoas que 
sofrem de perturbações de humor e 
aos seus familiares.

O trabalho realizado ao longo dos 
últimos 25 anos tem vindo a ser cons-
truído na premissa que todos têm di-
reito a ter acesso a melhores cuidados 
de saúde e que quando falamos em 
doença esta possa estar associada não 
só à parte física do ser humano mas 
também à sua parte mental.

Este conceito parece muito simples 
mas infelizmente não o é, a liberta-
ção do preconceito associado à doença 
mental é um desafio do século XXI. É um 
desafio difícil mas não impossível. Se 
outros preconceitos já foram ultrapas-
sados, pelo menos na sociedade ociden-

tal, como é o caso da igualdade 
de género, não vejo 

razão 

para que este não seja…
Contudo parece-me que o julgar 

alguém por ter um distúrbio mental é 
tão injusto como seria fazê-lo com al-
guém com outro tipo de problemas de 
saúde. Por outro lado, associo o estig-
ma destas doenças à ideia construída 
ao longo de séculos que a alteração 
psíquica anula o ser humano, como 
se este deixasse de existir. Ora, nós 
somos muito mais do que sintomas 
de uma doença e que mesmo quando 
o funcionamento psíquico está altera-
do, o ser humano não deixa de ter/ser 
a sua essência. No fundo, a meu ver, 
é esta possibilidade de existir, mesmo 
doente mental, que vai permitir a mi-
nha dignidade enquanto ser humano. 

A nossa intervenção, através das 
sessões psicopedagógicas e dos coló-
quios realizados nas escolas, câmaras 
municipais, entidades empregadoras 
pretende ser um meio para chegar 
junto da sociedade civil, não só para 
chegar mais próximo dos que sofrem 
destas doenças mas também e acima 

de tudo para combater o estigma 
associado à doença 

mental e 

assim dar um passo em frente na con-
quista da dignidade de todos os doen-
tes mentais. A reabilitação psicossocial 
efetuada na associação visa chegar à 
singularidade de cada um, perceber o 
seu mundo e dentro da sua realidade 
psicossocial ajudá-lo a ter saúde po-
tenciando as suas competências pes-
soais e sociais.

Sendo a Reabilitação Psicossocial e 
a Educação para a Saúde Mental duas 
Valências essenciais na estrutura da 
nossa associação, que nos têm permi-
tido criar os serviços e apoios que sen-
timos que todos os dias ajudam quem 
nos procura, reflito de que forma esta 
experiência nos vai ajudar a projetar-
mo-nos no futuro de uma forma consis-
tente e atual. Penso que a questão que 
se coloca no presente é esta: como é 
que a nossa experiência de 25 anos nos 
pode ajudar a conseguir atingir os nos-
sos objetivos, que mudanças têm que 
ocorrer para que esta associação nos 
próximos 25 anos lute e consiga chegar 
ao encontro da pessoa que sofre.

Sabemos que as sociedades se vão 
alterando, nomeadamente na forma 
como comunicam, basta lembrar-me 
que quando comecei a trabalhar o uso 
da internet era relativo e hoje faz parte 
integrante do nosso mundo, acredito 
que para chegarmos junto ao Outro 
tem que ser através da palavra (co-
municação) mas temos que falar a sua 
linguagem.

O acesso à saúde na sociedade oci-
dental é um bem conquistado no séc. 
XX, a liberdade para pedir ajuda e as-
sumir que se está doente mentalmen-
te, é algo que eu desejo e vou trabalhar 
para seja conquistado no séc. XXI, e já 
agora nos próximos 25 anos, para que 
eu possa assistir enquanto profissional 
de saúde no ativo. Seria a maior re-
compensa na minha carreira profissio-
nal como técnica de saúde. 

ana BErrinCha

Psicóloga Clínica
ADEB - Sede Nacional

ADEB: 
Passado, Presente e que futuro?
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Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 28 de 
Novembro de 2015, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa

10:00 Horas: Análise e Aprovação do Programa de Ação para o ano de 2016

11:30 Horas: Colóquio subordinado aos temas: 
             - 10 Perguntas, 10 Respostas sobre a Depressão. Dr. José Manuel Jara, Médico Psiquiatra
              - A Psicoterapia Cognitivo - Comportamental, (...) Dr.ª Sónia Cherpe, Psicóloga Clínica

12:30 Horas: Debate

13:00 Horas: Apresentação do livro de ensaios sobre “Psiquiatria Refletida” da autoria do Dr. José 
Manuel Jara, Psiquiatra.

A Psicoterapia Cognitivo - 
Comportamental e os seus benefícios para 

as pessoas com vivência de episódios 
depressivos e/ou (hipo) maníacos

10 Perguntas, 
10 resPostas 

sobre a DePressão
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sobre a Depressão:
Índice

José Manuel Jara
Médico Psiquiatra
Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Científico da ADEB

1. A dePressão é doençA?

2. QuAis As CAusAs dAs dePressões?

3. Como se mAnifestAm As dePressões?

O reconhecimento da depressão como doença não 
tem sido fácil. Mas sem qualquer margem para dúvidas, 
só por preconceito ou desconhecimento se poderá negar 
que a depressão, ou melhor, as depressões, são doenças. 
São estados patológicos de alteração do humor de duração 

variável, com abaixamento do estado de ânimo, sofrimento 
psíquico por vezes muito intenso, perda de interesse e 
energia, com repercussão significativa na capacidade 
adaptativa. As depressões são uma das causas de mais 
duradoura incapacidade laboral nos países desenvolvidos.

As causas das depressões são muito diversas. Em pri-
meira linha devem-se considerar fatores hereditários (ge-
nes envolvidos nos sistemas neurofisiológicos que regulam 
o humor no cérebro), mais relevantes nas depressões re-
correntes e mais graves. No entanto, mesmo quando esses 
fatores estão identificados por uma história familiar de de-
pressão, conjugam-se com outros, psicológicos, familiares 
e sociais. Há depressões em que os fatores situacionais, re-
ativos são predominantes, havendo interação entre a perso-
nalidade e uma situação de perda marcante, com significa-
do afetivo e emocional, ou um stress ou conflito prolongado 

que esgota a pessoa. Nas depressões é muito importante a 
ponderação de todos os fatores, que se combinam de modo 
peculiar em cada caso. Entre as causas da depressão tam-
bém se contam as alterações orgânicas do Sistema Nervoso 
Central, em doenças como o Parkinson, as epilepsias, as do-
enças degenerativas, vasculares e outras. Também nas do-
enças endócrinas, em especial nas da tiroide e da suprarre-
nal podem verificar-se estados depressivos. As substâncias 
que atuam no Sistema Nervoso podem causar depressão, 
tanto as drogas, incluindo o álcool, como alguns fármacos 
terapêuticos com efeitos secundários depressivos. 

Os sintomas das depressões conjugam-se de modo 
peculiar em síndromas que são muito variados. Há depres-
sões ansiosas, depressões inibidas, depressões asténicas, 
depressões culposas, depressões hostis, depressões deli-
rantes e psicóticas, depressões agitadas, depressões com 
queixas físicas e dolorosas, etc.

E a mesma pessoa, ao longo da vida pode ter episódios 
depressivos com sintomas diferentes. De modo muito su-
mário podemos dizer que os sintomas podem ser psicoló-
gicos, emocionais, físicos e comportamentais. A perda da 
autoestima, a depreciação de si próprio, a tristeza até ao 
desespero, o desinteresse, a perda da alegria e da capaci-
dade de gostar de viver, o pessimismo e a desesperança, a 
culpabilização excessiva, as ideias de morte e de suicídio (e 
a conduta suicidária), eis exemplos de sintomas frequentes 
nas depressões. Nas depressões designadas “Major”, o nú-
mero de sintomas é maior, sendo a sua intensidade variada. 
Outros sintomas importantes são na esfera das capacidades 
intelectuais, como desatenção, perda da memória, inibição 

do intelecto, levando a pessoa a pensar que está em risco de 
demência, se for uma pessoa idosa. Outra área importante 
são as alterações do sono, sono excessivo ou insónia com 
despertar precoce, as alterações do apetite, com predomí-
nio de perda, mas também de aumento, a perda de peso e 
a diminuição do desejo sexual. As sensações físicas estão 
alteradas, com fadiga, dores no corpo, alterações gastrin-
testinais, aperto no peito ou um mal na cabeça, sensações 
por vezes difíceis de descrever e com muito sofrimento.  
A conduta retrai-se, a pessoa deixa de conviver, fala pouco, 
não tem energia para trabalhar, perde a motivação para a 
vida. É frequente a depressão ser acompanhada por sin-
tomas ansiosos, obsessões, fobias, condutas impulsivas, e 
abuso de substâncias. Nas depressões reativas, motivadas, 
psicogéneas, o centro das preocupações gira à volta dos 
conflitos num enredo difícil de deslindar. Noutras depres-
sões a mente sente-se esvaziada, perdida, e a pessoa sen-
te-se desvitalizada e apagada. Noutras ainda, predomina a 
angústia, com desespero e agitação.
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4. As dePressões tÊm CurA?

5. Como se CurAm e trAtAm?

6. os AntidePressivos são reAlmente efiCAzes? CAusAm dePendÊnCiA?

7. é Possível sAir dA dePressão sem tomAr AntidePressivos?

 As depressões têm cura? Quando a causa de uma de-
pressão está identificada, a terapêutica deve basear-se nes-
se conhecimento. Uma depressão motivada por uma perda 
séria, por uma situação de desgaste prolongado, deve ser 
resolvida pela superação do conflito e resolução psicológica 
das consequências da perda através de um apoio psicote-
rapêutico adequado. Contudo, e isto é muito importante, o 
diagnóstico do tipo de depressão deve ser feito por um mé-
dico que equacione todas as hipóteses médicas e psicoló-
gicas. Há depressões que evoluem na sua história natural 
por recorrências, com intervalos de anos ou meses. O trata-
mento das depressões deve orientar-se para a remissão do 
episódio agudo e depois para a prevenção das recorrências. 
Em muitos casos a cura e prevenção resultam em pleno, 
sem sintomas residuais. Noutros persiste um fundo depres-
sivo atenuado. Há casos de depressões crónicas, com uma 
duração prolongada, de mais de dois anos, que podem não 

ceder ao tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Em 
depressões muito graves, com sintomas psicóticos (delírios 
de culpa, ruína, hipocondríacos e alucinações), resistentes 
à medicação, pode ter de se recorrer à eletroconvulsivotera-
pia. Há algumas novas terapêuticas, como a estimulação do 
nervo vago, a estimulação magnética transcraniana repeti-
tiva e a estimulação cerebral profunda que também podem 
melhorar algumas depressões de mais difícil recuperação.

A “cura” da depressão é um processo complexo, que en-
volve meios terapêuticos adequados a cada caso. Depois do 
diagnóstico, o tratamento da crise atual. Depois o seguimento e 
eventual prevenção. Se o doente tiver alterações do humor nos 
dois sentidos, isto é tiver bipolaridade (fases de elevação do hu-
mor e hiperatividade a par de depressões),deverá ser tratada a 
perturbação bipolar. Nos casos de problemas da personalidade 
ou de hábitos nocivos, a abordagem dos mecanismos psíquicos 
da pessoa e do estilo de vida são de primacial importância.

Como se disse anteriormente o processo de recupera-
ção é possível e necessário, tanto através de medidas me-
dicamentosas como psicológicas. A pessoa é parte ativa de-
terminante para o sucesso do tratamento. 

No tratamento das depressões é também muito impor-
tante valorizar um estilo de vida saudável, no plano físi-

co, psicológico e social, que ajude a reforçar mecanismos 
adaptativos correspondentes à personalidade de cada um/a 
para uma existência plena de sentido. A pessoa não deve ser 
abordada num sentido estritamente individual, mas tam-
bém no plano familiar, profissional, social e sociocultural 
ou espiritual. 

Os antidepressivos surgiram na década de 50 do século 
passado. Desde então várias gerações de fármacos com pro-
priedades antidepressivas foram criados e comercializados. 
São fármacos eficazes, mas não são milagrosos, como aliás 
em qualquer área da medicina. Há preconceitos contra os me-
dicamentos psiquiátricos, por vezes gerados no terreno da pró-
pria medicina ou na psicologia. Sabemos que há substâncias 
que atuam no cérebro, produzindo alterações que temporaria-
mente geram prazer ou algum efeito desejado pelo utilizador 
e produzem dependência. Não é o caso dos antidepressivos. 
Os antidepressivos são fármacos terapêuticos, que não geram 

dependência e cujo efeito terapêutico não é imediato, só ocor-
rendo semanas depois do início da medicação. A sua eficácia 
é maior nas depressões de base biológica/ fisiológica (com 
herança genética), mas abrange um vasto leque clínico. Nas 
depressões recorrentes unipolares (não bipolares), a preven-
ção de novos episódios pode e deve ser feita com a medicação 
antidepressiva. Alguns antidepressivos também são eficazes 
nos sintomas de ansiedade e nas obsessões.

O tratamento com antidepressivos não dispensa atos 
médicos, tanto no início, como na continuidade e no eventual 
termo ou prolongamento da medicação.

É possível sair da depressão sem tomar antidepressivos? 
Há reações de ajustamento depressivas que podem ser trata-
das psicologicamente, procurando a superação do desajusta-
mento da pessoa através de uma abordagem psicoterapêutica. 
A melhoria dos mecanismos adaptativos da pessoa pode ser 
alcançada através de uma terapia cognitivo-comportamental 
ou por terapias de grupo, incluindo a familiar. As depressões 
recorrentes unipolares ou bipolares devem ser tratadas numa 
parte importante com medicamentos apropriados, incluin-
do os antidepressivos. Se a pessoa tiver uma depressão leve 

pode recuperar com um apoio psicológico adequado. Mesmo 
sem tratamento as depressões melhoram muitas vezes, mas 
arrastam-se por mais tempo e podem recidivar.

A psicanálise não tem indicação para o tratamento da 
doença depressiva na fase aguda. Pode ter indicação para 
ajudar a superar problemas da personalidade cuja compen-
sação contribui para diminuir a vulnerabilidade depressiva. 
Mas seria errado considerar que as terapêuticas psicológicas 
dispensam a abordagem medicamentosa em doenças de-
pressivas de base fisiológica e nas depressões recorrentes.
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Não há normas rígidas. Na medida do que for possí-
vel, a pessoa deve ocupar-se com o que lhe custa menos 
e pode dar satisfação. Embora a atividade seja reduzida 
deve manter-se. A inatividade e inutilidade podem agra-
var a depressão. No entanto, numa fase aguda de doença 
depressiva a pessoa pode não estar capaz de estar ati-
va, sendo mesmo necessária a hospitalização ou o apoio 
de terceira pessoa para as atividades quotidianas. Mas a 

possibilidade de manter-se ativo, desempenhando tarefas 
menos complicadas e cansativas, e a recuperação gradual 
do que era a norma pode ser feito progressivamente. A 
atitude depressiva pode manter-se já depois da atenuação 
dos sintomas. A pessoa deve querer melhorar, deve ser 
estimulada a manter-se ativa, a sentir-se útil na medida 
das suas capacidades, numa linha de retoma da vida an-
terior.

PEnso qUE AgoRA há 
mEnos PREConCEIto. 
PElo mEnos As 
PEssoAs qUE vêm AqUI 
têm A oBRIgAção DE 
não tER. ACho qUE 
o ConhECImEnto 
soBRE A DoEnçA DEvIA 
sER mAIs DIvUlgADo. 
Já são 25 Anos, 
mAs hoUvE mUItos 
Anos DE lUtA PElA 
ImPlEmEntAção DA 
AssoCIAção.

“
8. A dePressão Atinge mAis As mulheres? PorQuÊ?

9. o Que Podemos fAzer PArA AjudAr?

10. o Que devem fAzer As PessoAs Com dePressão, no diA-A-diA?

É um facto constatado pelos estudos epidemiológicos. 
Tal pode resultar de uma vulnerabilidade biológica do 
género feminino em períodos determinados da vida, 
relacionados com variações hormonais. É certo que as 
depressões puerperais e as depressões na menopausa 
têm uma prevalência significativa. O facto de algumas 
mulheres terem na vida atual uma sobrecarga grande, 
acumulando tarefas profissionais, domésticas e 
familiares pode aumentar o risco de depressão também. 
Por outro lado é um facto provado que as mulheres 

recorrem mais ao apoio médico e psicológico quando em 
depressão. Muitos homens com depressão não acedem 
ao tratamento por preconceitos de base sociocultural; 
e muitos homens deprimidos denegam a depressão, 
atuando de forma desajustada, por exemplo abusando de 
álcool ou manifestando alterações de comportamento. É 
interessante registar que o suicídio tem uma prevalência 
cerca de quatro vezes mais no homem do que na mulher, 
enquanto as “tentativas de suicídio” são mais frequentes 
no género feminino.

Uma questão importante é reforçar a atitude de procu-
rar a ajuda médica psiquiátrica e psicológica necessária. 
Contribuir para que seja cumprido o tratamento prescrito. 
E manter uma relação positiva, compreensiva, de aceitação 
do outro sem críticas, sem desvalorização da pessoa. Re-
forçar o laço humano, evidenciar solidariedade, saber ouvir 

e aconselhar. Ajudar a pessoa doente a superar a doença. 
Incentivar a ação, partilhar com a pessoa, acompanhá-la. 
Reforçar ideais positivos e construtivos. Mas saber até onde 
a pessoa pode ir sem exigir o não possível na fase mais in-
tensa da doença. Tem de haver amor e amizade franca e 
bom senso também.
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A noção de Dignidade pode sim-
plesmente ser definida como 
o valor intrínseco e inalienável 
de todos os Seres humanos, 

assim está profundamente enraizado 
nos instrumentos internacionais de di-
reitos humanos, o 1º artigo da Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem 
diz-nos que Todos os Seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com 
os outros em espírito de fraternida-
de. O grande legado do pensamento 
Kantiano1 para a filosofia dos direitos 
humanos é a igualdade na atribuição 
da dignidade. Por ser própria à con-
dição humana, essa noção é também 
considerada atributo que não pode ser 
tirado ou suprimido. A equidade entre 
os Seres humanos na atribuição da 
dignidade fundamenta a filosofia dos 
direitos humanos, assim incorporar 
dignidade numa abordagem em saúde 
mental é fundamental para lidar com o 
estigma e a discriminação.

Incentivar as pessoas a pensar so-
bre saúde mental de forma mais am-
pla é equacionar formas de apoiar a 
sociedade a desmistificar ideias pré 
concebidas, mitos e estigmas, evitar a 
aplicação de rótulo de pessoas com do-
ença mental. Aqui incide a promoção da 
saúde mental e a prevenção através da 
redução do risco de doença mental que 
deve aqui ter um papel crucial e predo-
minante nas políticas sociais e voltadas 
para a saúde e na sociedade. Parafra-
seando George Christodoulou (Presi-
dente da Associação Mundial de Doença 

Mental) começar cedo a ensinar crian-
ças e adolescentes sobre estratégias 
de aprendizagem social e emocional 
estabelece uma base para estabelecer 
abordagens futuras. Promover a saúde 
mental é implementar medidas educa-
tivas, a intervenção precoce é a chave 
para uma recuperação bem sucedida, 
assim torna-se emergente a mudança 
de atitudes sociais, é eminente disse-
minar na consciência pública a natu-
reza da doença mental. Transformar 
mentalidades e recriar consciências é 
crucial à recuperação, aqui a dignidade 
está inerente à mesma. 

A Dignidade na Saúde Mental é 
fundamental para a prestação de bons 
cuidados de saúde mental. A proteção 
e respeito dos direitos humanos são a 
condição necessária para garantir os 
cuidados de saúde; assim a legislação 
de saúde mental é um importante meio 
de resolver esta situação e garantir 
que a dignidade das pessoas com do-
ença mental e psicossocial seja pre-
servada. Essa legislação deve estar em 
conformidade com os instrumentos in-
ternacionais de direitos humanos e em 
especial com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com doença mental. A legislação pode 
estabelecer e fazer cumprir o requisi-
to básico para a proteção dos direitos 
humanos, que por sua vez deve levar 
a mudanças de atitude arraigadas em 
torno da saúde mental. Como requi-
sito básico, a legislação deve proibir 
e sentenciar os tratamentos desuma-
nos, por forma a garantir a igualdade 
de direitos às pessoas com handicaps 

psicossociais, numa visão abrangente 
e não só no contexto de saúde mental, 
mas em qualquer contexto social. 

Muitos são os doentes mentais 
que são discriminados e desrespeita-
dos em estabelecimentos de saúde, o 
atendimento deve ser padronizado não 
estigmatizante ou propagador de desi-
gualdade, o cuidado deve ser centrado 
na pessoa.

Toda a pessoa deve ser elemento 
ativo do seu tratamento, a saúde deve ir 
além da ausência de doença, relevando 
que a forma como a pessoa é tratada 
quando inicia e durante o seu trata-
mento é tão ou mais importante como o 
próprio tratamento. Os cuidados devem 
ir ao encontro das necessidades, pre-
ferências e aspirações do doente, este 
deve estar no centro do atendimento.  
A manutenção dos direitos das pes-
soas portadoras de doenças mentais, 
prendem-se com a autonomia indivi-
dual. “Personalização” tornou-se um 
conceito-chave para o futuro dos cuida-
dos primários da saúde mental, como 
meio para proteger e defender a digni-
dade das pessoas com doença mental 
e elevar as oportunidades para a cons-
trução de uma vida “além da doença”. 
Aqui a legislação em Saúde Mental deve 
desempenhar um papel decisivo como 
catalisador de condições para a presta-
ção de cuidados de saúde de qualidade, 
importa, assolar o estigma, a discrimi-
nação e a marginalização. 

A legislação na saúde mental deve 
promover a admissão e tratamento vo-
luntário e consentido, assim os utentes 
/ doentes devem ser esclarecidos an-

Daniela Pires
assistente social
Delegação da região centro da aDeb

DIgnIDADE
em saúde mental

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferen-
tes quando a nossa igualdade nos descarateriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça 
as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. 

Boaventura de Sousa Santos
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tes da administração de qualquer tipo 
de terapêutica ou cuidados, assim é 
fundamental que a Lei promova os di-
reitos dos utentes / doentes do serviço 
para a tomada de decisão de cuidados 
e tratamento, como a tomada de deci-
são apoiada para garantir que as pes-
soas permaneçam no centro de todas 
as decisões que lhe digam respeito, 
atribuindo responsabilidade ao doente 
e como forma manifesta de respeitar 
a autonomia do mesmo, da sua iden-

tidade e dignidade, assim os direitos 
humanos são efetivamente protegidos 
e cumpridos2. As decisões partilhadas 
na escolha do plano terapêutico envol-
vem o doente, atribuem-lhe responsa-
bilidade, o doente assume um compro-
misso com o tratamento e a mudança 
de atitude e comportamentos que é 
promissor à recuperação.

O subfinanciamento da saúde men-
tal promove as falhas, estas obser-
vam-se do topo, sejam elas por restri-
ções no financiamento alocado à saúde 
mental, pela pouca dotação orçamen-
tal, seja pela abnegação, a que muitos 
chamam o “parente pobre da saúde”. 
É necessário continuar a investir na 
investigação, perceber as causas (etio-
logia) e o que sentencia a saúde men-
tal, por forma a que a atuação incida 
na causa. Estudos apresentam que em 
10 anos, uma em cada quatro pessoas 
no mundo pode ser afetada pelo es-
pectro de problemas de saúde mental, 
incluindo as co-morbilidades que exis-
tem entre a doença crónica e doença 
mental3.

 Ao nível do tratamento, têm sido 
conseguidos importantes ganhos, 

principalmente aqueles que implicam 
a terapêutica medicamentosa, mas 
existe um longo caminho por trilhar 
ao nível das psicoterapias (cognitivo-
-comportamental, interpessoal, fami-
liar), reabilitação cognitiva e psicos-
social (terapia ocupacional, formação 
profissional, programas residenciais e 
de reabilitação). 

As organizações locais, como a 
Associação de Apoio aos Doentes De-
pressivos e Bipolares (ADEB) têm de-

senvolvido um extenso trabalho com os 
doentes e famílias, um trabalho meritó-
rio e reconhecido com mais de 25 anos 
de atuação na área da saúde mental e 
na promoção da mesma, com investi-
mento na educação, formação e adoção 
de estratégias terapêuticas e reabilita-
tivas; tem delineado medidas de com-
bate ao estigma e à discriminação e tra-
balha diariamente para a promoção dos 
direitos humanos e com vista à atribui-
ção de qualidade de vida aos seus as-
sociados e conceção de uma sociedade 
humanizante e informada. Mas de for-
ma estridente, estas organizações têm 
competindo com estas forças superio-
res para encontrar soluções e combater 
a inação. Não vamos conseguir o reco-
nhecimento universal da necessidade 
de identificação e tratamento da saúde 
mental, sem aplicar pressão contínua 
sobre os governos.4

Apresenta-se emergente amplificar 
recursos sob a égide de orientações es-
tratégicas centradas numa visão global 
de um sistema de saúde mental inclusivo 
e de qualidade, que preserve a autono-
mia, a escolha e a independência, e que 
fortaleça e incentive a cultura de respeito 

e dignidade. Estima-se que 500 milhões 
de pessoas, em todo o mundo, portado-
ras de doença mental são estigmatiza-
das e discriminadas, aponta-se para a 
falta de acesso aos cuidados de saúde, 
para a inadequação dos recursos aloca-
dos à saúde mental, pela escassez de 
prevenção primária, pela fragmentação 
do cuidado e da falta de integração em 
tratamento e, pelas decisões políticas 
que, lamentavelmente perpetuam esta 
violação de direitos humanos e políticas5.  

Os avanços sociais devem seguir na 
direção de uma sociedade mais tole-
rante, mais informada, que respeite as 
diferenças individuais, considere o di-
reito à autonomia da pessoa com doen-
ça mental e respeite os contornos das 
suas vulnerabilidades, e assim apostar 
numa sociedade mais justa e humana. 

1.  Thadeu Weber. Autonomia e Dignidade da 
Pessoa Humana em Kant. Direitos Fun-
damentais, Justiça n.º9 – Out.-Dez, 2009, 
232-259

2.  Michelle Funk, Natalie Drew, Marie Brau-
del. Dignity in Mental Health. Supporting 
Dignity Through Mental Health Legisla-
tion, World Health Organization. Geneva, 
2015, 14-16.

3.  Louise Brandley, Promoting Dignity by Ad-
dressing Diversity and Social Inclusion. 
Mental Health Commission of Canada. 
Dignity in Mental Health. 2015, 44-46.

4.  John Copeland. The WFMH “Great Push 
for Mental Health” Initiative Supports 
Dignity in Mental Health. World Health Or-
ganization, UK. Dignity in Mental Health.  
2015, 35.

5.  Eliot Sorel, MD. Total Health for all in 
the 21st. Century: Integrating Primating 
Primary Care, Mental Health and Public 
Health. World Health Organization, USA. 
Dignity in Mental Health. 2015, 16-17.
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Nós, Associação de Apoio aos Do-
entes Depressivos e Bipolares- ADEB, 
temos a honra de dizer que comple-
tamos 25 anos de vida no passado dia 
5 de Junho de 2015. São 25 anos de 
memórias, de conquistas e, acima de 
tudo, de trabalho e dedicação, por par-
te de uma equipa técnica e Direção, em 
prol das pessoas com o diagnóstico de 
Depressão, doença Bipolar, seus fami-
liares e cuidadores, que todos os dias 
nos procuram em busca de mais e me-
lhor saúde mental. 

A comemoração do 25º Aniversá-
rio da ADEB ocorreu nos dias 5 e 6 de 
Junho de 2015, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. No dia 5 de Ju-
nho, iniciámos com uma Sessão Sole-
ne entre as 10 e as 13 horas, na qual 
o Sr. Presidente da Direção da ADEB, 
Delfim Augusto d’Oliveira, saudou os 
presentes e fez um balanço dos 25 
anos de vida da ADEB, onde destacou a 
importância do trabalho desenvolvido 
na Associação ao longo do tempo, as 

dificuldades e os desafios de atuação 
no contexto de crise pelo qual atraves-
samos. Durante a Sessão Solene houve 
espaço para uma homenagem aos pri-
meiros membros dos Corpos Geren-
tes do triénio de 1993 a 1996 da então 
denominada Associação de Apoio aos 
Doentes Depressivos e Maníaco- De-
pressivos- ADMD. 

A Sessão Solene terminou com a 
apresentação da Dr.ª Renata Frazão, 
Psicóloga Clínica da Sede Nacional da 
ADEB, acerca dos dados institucionais 

de 2010 a 2014, nomeadamente em 
relação à evolução do número de as-
sociados e filiados, aos contactos re-
cebidos em SOS, ao número de atendi-
mentos em GCCR- Gestão de Cuidados 
Continuados e Recuperação; ao núme-
ro de sessões psicopedagógicas e co-
lóquios realizados e à documentação 
psicopedagógica distribuída ao longo 
de 5 anos. 

Durante o intervalo, os palestran-
tes, técnicos, dirigentes, associados 

e outros convidados, tiveram a opor-
tunidade de trocar algumas pala-
vras, bem como visitar a exposição 
de obras de pintura dos associados 
Maria João Neves, José Carlos Lopes 
e Nuno Rodrigues. O período da ma-
nhã terminou com as comunicações 
e saudações de algumas entidades 
convidadas, nomeadamente o Dr. Ál-
varo de Carvalho, Médico Psiquiatra 
e Diretor do Programa Nacional de 
Saúde Mental; Dr. José Madeira Se-
rôdio, Presidente do INR- Instituto 
Nacional para a Reabilitação; o Dr. 
João Afonso, Vereador do Pelouro dos 
Direitos Sociais da Câmara Municipal 
de Lisboa; a Dr.ª Fernanda Coelho, em 
representação do Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia de Alcântara, Dr. 
David Amado e, por último, a Doutora 
Maria João Vargas Moniz, Presidente 
da FNERDM- Federação Nacional de 
Entidades de Reabilitação de Doen-
tes Mentais. As apresentações dos 
convidados basearam-se, sobretudo, 
em temáticas sobre saúde mental, a 
nível internacional, nacional, regional 
e institucional. No final, felicitaram a 
ADEB pelos seus 25 anos de dedica-
ção e empenho em prol das pessoas 
com doença Unipolar e Bipolar. 

Após uma pausa para o almoço, a 
tarde foi dedicada ao Colóquio alusivo 
a temas sobre saúde mental. Alguns 
dos temas apresentados foram “As 
Sociedades Modernas e a Saúde Men-
tal” pelo Dr. António Sampaio, médico 
psiquiatra; “Estigma e Discriminação: 
Novas abordagens de combate” pelo 
Dr. José Morgado Pereira, médico psi-
quiatra; “Arte e Criatividade das Pes-
soas com Perturbação de Humor” por 
Maria João Neves, artista plástica, en-
tre outros. Durante este dia podemos 
contar com a presença de cerca de 100 

cárMen gonçalves

Assistente Social

Sede Nacional da ADEB

25º Aniversário dA Adeb
Um evento a recordar...
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pessoas, de modo que foi uma tarde de 
trabalhos muito rica pela variedade e 
relevância dos temas apresentados, o 
que contribuiu para elevar o conheci-
mento dos presentes, em prol de mais 
e melhor qualidade na área da saúde 
mental. 

A comemoração do 25º Aniversá-
rio da ADEB estendeu-se até ao dia 
6 de Junho, tendo este sido dedicado 
ao Espetáculo de Solidariedade, com 
um custo de 2,50€ para os sócios e 5€ 
para o público em geral. O Espetáculo 
teve início pelas 16 horas no Auditório 
2 da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa e contou com a apresentação 

de Ana Berrincha e Cármen Gonçal-
ves, que veio substituir o apresenta-
dor de televisão conhecido por todos 
nós, Carlos Alberto Moniz, que, por 
motivos de saúde, não pode estar pre-
sente. 

O Espetáculo teve início com o 
Grupo de Teatro “Almas Libertas”, 
composto por associados da Dele-
gação da Região Norte da ADEB, que 
nos apresentou a peça “A Matéria 
que nos Compõe”. A dramaturgia 
deste texto foi feita partindo da ideia 
de explorar a dimensão humana. O 
mote a que se propõem, do ponto de 
vista social e humano, é: “de é que 

somos feitos?” Somos incoerentes, 
capazes das coisas mais simples 
às mais complexas, de pensarmos 
o melhor e logo a seguir o pior. 
Pensando na ideia de teatro dentro 
do teatro, foram utilizados textos dos 
associados, de William Shakespea-
re, de Sophia de Mello Breyner e de 
Miguel Esteves Cardoso e construí-
ram a trama de uma trupe de atores. 
Esta, claro, uma trupe especial: um 
tanto emotiva, desorganizada, brin-
calhona, mas em que cada indivíduo 
tem uma identidade, história e indi-
vidualidade própria. Fizeram parte 
do elenco como atores e argumen-

25º Aniversário dA Adeb
Um evento a recordar...

são 25 Anos DE 
mEmóRIAs, DE 
ConqUIstAs E, ACImA 
DE tUDo, DE tRABAlho 
E DEDICAção, PoR 
PARtE DE UmA EqUIPA 
téCnICA E DIREção, 
Em PRol DAs PEssoAs 
Com o DIAgnóstICo 
DE DEPREssão, 
DoEnçA BIPolAR, sEUs 
fAmIlIAREs 
E CUIDADoREs.

“
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tistas: António Alte da Veiga; Cristi-
na Henriques; Joana Plácido; Marta 
Fazenda; Rita Silveira; Teresa Ribeiro 
e Pedro Alves. 

Após um breve intervalo, prosse-
guimos com o momento musical do 
Espetáculo, que iniciou com música 
Cabo- Verdiana com o cantor e com-
positor Dany Silva, que nos presenteou 
com a sua alegria e boa-disposição 
contagiantes, levantando até os mais 
tímidos das suas cadeiras confortá-
veis, para darem um pézinho de dança 
ao som de temas como “Mexe Mexe” e 
“Branco Velho, Tinto e Jeropiga”. 

De seguida, tivemos um momento 
humorístico com o imitador João Canto 
e Castro, um dos imitadores de vozes 
do mítico programa da RTP “Contra- 
Informação” que fez soltar sonoras 

gargalhadas da plateia durante a sua 
apresentação. 

Após o momento humorístico, tive-
mos a oportunidade de disfrutar de um 
momento de Jazz Jamba Core pelos 
“The Rite of Trio”, uma bada oriunda da 
cidade do Porto composta pelos músicos 
André Silva, Pedro Alves e Filipe Louro. 

Já no final da tarde, fomos presen-
teados com um espetáculo de Fado, 
com os fadistas Pedro Moutinho; Be-
atriz Felício; Luís Felipe Graça; Hele-
na Palma (associada da ADEB); Luís 
Oliveira e Ângelo Freire na Guitarra 
Portuguesa e José Clemente na Viola. 
Podemos ouvir temas como “Lisboa, 
Menina e Moça”, “Rosita”, “O Namori-
co da Rita” entre outras, que cantaram 
o sentimento, os desgostos de amor, a 
saudade de alguém que está longe e os 
desencontros da vida. 

Por volta das 20 horas deu-se o 
encerramento do Espetáculo Solidário 
com um canto de Parabéns à ADEB, 
pela voz dos artistas e da plateia, dese-
jando-lhe “muitas felicidades e muitos 
anos de vida”. 

Resta-nos agradecer a todos aque-
les que contribuíram para o sucesso 
da comemoração do 25º Aniversário 
da ADEB. 

Um Obrigado aos representantes 
das entidades convidadas, aos pales-
trantes e aos moderadores pelo seu 
contributo na Sessão Solene e Coló-
quio.

À Direção Geral da Saúde, ao 
Programa Nacional para a Saúde 
Mental, à Lilly e à Glaxo Smith Klein 
pelo seu apoio financeiro.

À Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa por nos ter cedido a Sala 1 e 
o Auditório 2 para a realização deste 
evento. 

À FNAC pela colaboração na venda 
dos bilhetes nos seus vários postos, 
em Lisboa.

À RTP, pela publicidade 
institucional deste evento. 

À Just News pelo design gráfico do 
material de divulgação. 

Aos artistas plásticos, associa-
dos da ADEB, Maria João Neves, Luís 
Carlos Lopes e Nuno Rodrigues, pelos 
quadros cedidos para exposição. 

Aos artistas que deram vida ao Es-
petáculo Solidário.

Ao Sr. Delfim Oliveira, José Manuel 
Jara, António Vieira, Jocelina Basí-
lio, Elisabete Saldanha, e aos restan-
tes membros dos Corpos Gerentes da 
ADEB que contribuíram para o sucesso 
desta efeméride. 

A toda a equipa da Sede e Dele-
gações Regionais da ADEB pelo seu 
empenho e dedicação na preparação e 
realização deste evento. 

Por último, um agradecimento 
especial a todos os sócios, familiares 
e amigos que estiveram presentes e 
participaram neste evento, por reco-
nhecerem e valorizarem os 25 anos 
de trabalho de uma instituição que se 
dedica diariamente às pessoas que so-
frem de Depressão e doença Bipolar, 
familiares e cuidadores. 

A todos vós, um Obrigado e cá esta-
remos para as Bodas de Ouro! 



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

392

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

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

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

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

Dr.ª Diana Couto, Tesoureira da ADEB

12:30 Horas: Debate

Psicologia 
comunitária

resiliência
teraPia Para controlo 
dos sentimentos e emoções
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renata Frazão
Psicóloga clínica da adeb - sede nacional

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

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

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

- Criar estruturas adequadas para 
essa saída, na comunidade

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

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

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

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

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

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

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

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

- Residência – Programas para 
concretizar uma aproximação de inte-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Não limitar a intervenção ao diag-
nóstico e tratamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O conceito

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

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

A Resiliência e a Psicologia Positiva

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

alimentação saudável, fazer exercício 
físico).

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

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

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

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

diana couto
tesoureira da adeb

5 elementos que 
contribuem para o 
bem-estar

Emoções positivas

Envolvimento

Relacionamentos

Significado

Realização

Breve descrição

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

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

Cultivar relacionamentos positivos, seguros e 
na base da confiança

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

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

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

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

Ciclo da Resiliência

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

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

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

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

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

1. Dar sentido à adversidade

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

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

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

2. Crenças e Valores

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

3. Organização e interação 
com ambiente

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

4. Superação

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

5. Transição ou transformação

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

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

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

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

Por fim, gostaria de salientar 
que pelo facto da resiliência “estar 
na moda”, a sua promoção não deve 
confundir-se com o culto ideológico do 
sucesso e da conformidade, desvalo-
rizando fatores que influenciam indi-
retamente, conotados à adversidade 
e que são obrigação de um Estado de 
Direito e respetivas instituições asse-
gurar.
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GoSTARIA DE 
SAlIEnTAR A ADEB 
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DE RESIlIênCIA, 
no SEnTIDo mAIS 
PRofUnDo E válIDo Do 
ConCEITo. Ao lonGo 
DESTES 25 AnoS, 
Além Do InDIvIDUo / 
GRUPo DE InDIvÍDUoS, 
TRABAlhA DIARIAmEnTE 
UmA ComUnIDADE, 
Com SEnTIDo, 
vAloRES, SUPERAção E 
TRAnSfoRmAção.

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

Complementos 
AlimentAres 
e Depressão

António sampaio, 
médico psiquiatra

“CAsA roubADA, 
trAnCAs à portA“? 

missão: 
prevenção

sónia Cherpe, 
psicóloga Clínica ADeb

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

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

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

Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate

DAS 13:30 às 15:30 Horas: Almoço Convívio
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e Depressão
Índice

antónio saMpaio
Médico psiquiatra

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

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

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

A Importância da dieta rica  
em Omega3 para a Saúde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muitos desses processos derivam:
 -  Da síntese do factor neurotrófico 

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

nais  e maior disponibilidade de neuro-
transmissores  

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

A Importância do Ácido Fólico e Vi-
tamina B12:

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

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

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

Conclusão
O paradigma médico que se ins-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a podermos obter os Aminoácidos Es-
senciais;

- uma proporção saudável dos Áci-
dos Gordos Essenciais;

- Vitaminas e sais minerais 
A suplementação nutricional deve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tanto a ansiedade, como a depres-

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainda assim, “Casa roubada, tran-
cas à porta“?

Referências

[1]  World Health Organization. The global 
burden of disease. Geneva (CE): WHO 
Press; 1996.

[2]  Institute of Medicine, Committee on Pre-
vention of Mental Disorders, Division of 
Biobehavorial Science and Mental Disor-
ders . Reducing Risks for Mental Disor-
ders: Frontiers for Preventive Interven-
tion Research. National Academy Press; 
Washington, DC: 1994. [PubMed]

[3]  Martinsen, K. D., Kendall, P. C., Stark, 
K. & Neumer, S. P. (2016). Prevention of 
Anxiety and Depression in Children: Ac-
ceptability and Feasibility of the Trans-
diagnostic EMOTION Program. Cognitive 
and Behavioral Practice, 23(1), 1-13. 

[4]  Gladstone, T. R. G., Beardslee, W. R. & 
O’Connor, E. E. (2011). The Prevention 
of Adolescent Depression. Psychiatr Clin 
North Am., 34(1), 35–52. 

[5]  Evans, D. L., Foa, E. B., Gur, R. E., Hen-
din, H., O’Brien, C. P., Seligman, M. E. P. 
& Walsh, B. T. (2015). Prevention of De-
pression and Bipolar Disorder. In Evans, 
D. L., Foa, E. B., Gur, R. E., Hendin, H., 
O’Brien, C. P., Seligman, M. E. P. & Walsh, 
B. T. (Eds). Treating and preventing ado-
lescent mental health disorders: What 
We Know and What We Don’t Know. A Re-
search Agenda for Improving the Mental 
Health of Our Youth (pp. 1-21) Retrieved 
from http://oxfordmedicine.com/view/1
0.1093/9780195173642.001.0001/med-
9780195173642-chapter-4

[6]  National Research Council and Institute 
of Medicine. Prevention Committee. Pre-
venting emotional and behavioral disor-
ders among young people: progress and 
possibilities. National Academies Press; 
2009. [PubMed]

[7]  Lewinsohn, P. M., Clarke, G. N., See-
ley, J. R., et al. (1994). Major depression 
in community adolescents: Age at onset, 
episode duration, and time to recurrence. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 33, 
809–818.

[8]  Cuijpers, P., Beekman, A. T. F. & Reyn-
olds, C. F. (2012). Preventing Depression, 
A Global Priority. JAMA, 307(10), 1033



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

405

10

re
vi

st
A 

bi
po

lA
r

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

“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“
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BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 55
Periodicidade: Bianual - 1º Semestre de 2017 - Preço: 3.00€ c/iva incluindo - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 8 de Abril de 2017, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2016;
Das 11:45 às 12:45 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “A Criatividade, a Pessoa e as Per- 
    turbações do Humor”;
     - Homenagem póstuma, no âmbito do Dia Mundial da Perturbação  
	 	 	 	 Bipolar,	ao	poeta	e	filósofo	Antero	de	Quental
Das 12:45 às 13:30 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A Criatividade, 
a Pessoa e as

PERTURBAÇÕES DO HUMOR

Pintura de:
Beatriz  Manteigas
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Um dos grandes nomes da 
nossa cultura do século 
XIX é, sem nenhuma dú-
vida, o grande Antero de 

Quental. Ouçamos o que nos diz An-
tero numa carta datada de 1875 em 
que fala dos seus estados de alma:

 «Já cá estou no Luso. Como es-
tes sítios foram os teatros da mi-
nha loucura transcendente doutros 
tempos… Não me arrependo de ter 
sido louco. (…) Afinal os doidos são 
o sal terrae deste mundo deplorá-
vel.»

 O nosso poeta e filósofo 
teve algumas fases de elevação do 
humor, como aqui exprime, mas 
sofreu severos episódios depres-
sivos que são a componente fun-
damental da sua trágica doença, 
numa época em que a medicina po-
dia muito pouco. E nos seus sone-
tos de valor único nas nossas letras 
sobressai muitas vezes a melanco-
lia. Leia-se o belo soneto, Anima 
Mea:

 “ Estava a Morte ali, em pé, 
diante,/ Sim, diante de mim, como 
serpente/ Que dormisse na estrada 
e de repente/ Se erguesse sob os 
pés do caminhante,/ 

 Era de ver a fúnebre bacante!/ 
Que torvo olhar! Que gesto demen-
te!/ E eu disse-lhe: Que buscas, im-
pudente,/ Loba faminta, pelo mun-
do errante?» 

 - Não temas, respondeu (e uma 
ironia / Sinistramente estranha, 
atroz e calma,/ Lhe torceu cruel-
mente a boca fria).

Eu não busco o teu corpo…Era 
um troféu/ Glorioso de mais… Bus-
co a tua alma –

Respondi-lhe: «A minha alma já 
morreu!»

 Uma das formas de com-

bater o estigma, que infelizmente 
ainda atinge muitas pessoas que 
sofrem de doenças psiquiátricas, 
por vezes graves, é a evidência de 
que a doença não é a pessoa, que 
não deve identificar-se a persona-
lidade com a perturbação mental, 
que evolui por fases temporárias. 
E, sem dúvida nenhuma, é um fac-
to comprovado que muitas pessoas 
que sofrem de doenças psíquicas 
têm dons e talentos de grande va-
lor. Muitos estudos comprovam 
essa realidade nas perturbações 
do humor, particularmente bipola-
res. 

O saber antigo captou a coinci-
dência frequente em pessoas com 
grande criatividade em diferentes 
domínios do saber e da ação de 
alterações acentuadas do humor 
(das emoções, sentimentos e da 
energia), genericamente desig-
nadas por “melancolia”. A própria 
palavra “mania”, loucura em grego, 
engloba formas saudáveis, criati-
vas e inspiradas, a possessão pelas 
musas das artes, e o significado de 
loucura como doença real. 

A fronteira entre normal e pato-
lógico não é desde logo muito fácil 
de estabelecer. Porque muitas das 
pessoas que sofrem de variações 
acentuadas do humor recuperam a 
“razão” e o equilíbrio e, em alguns 
estados de perturbação moderada, 
podem ser muito criativas. Noutras 
fases, mais graves, tal já não acon-
tece, havendo grave desadaptação 
tanto no período de hiperatividade 
com consequências nocivas para 
o próprio e os outros, como na de-
pressão com muito sofrimento e 
risco de suicídio. Nas fases de crise 
da Doença Bipolar manifestam-se 
de maneira superlativa os anseios 

humanos, os desejos em todos os 
escalões, e também as angústias 
da vida, exprimindo-se por vezes 
em formas de arte e invenção de 
grande valor. Os sentimentos de 
sintonização com o Outro e com 
o Universo ou Deus, do Bem e do 
Mal, da alegria e da tristeza, do 
apagamento do eu e do êxtase, são 
experiências vividas muitas vezes 
em fases de alteração acentuada 
do humor, tanto depressivas como 
de mania. E são o terreno em que 
pode surgir a inspiração criativa e 
a arte.

O grande psiquiatra Ernest 
Kretschmer deu à estampa em 
1929 o livro, “Homens Geniais”, 
em que grandes vultos das letras 
e da ciência são estudados `luz da 
ciência médica psiquiátrica, reve-
lando-se a coexistência da doença 
psiquiátrica e de grandes talentos 
criativos, em especial a doença 
maníaco-depressiva. Num estudo 
de Kay Jamison (Tocados pelo fogo, 
2007) sobressai com muita clare-
za, com base em pantografias de 
escritores e artistas anglo-saxóni-
cos, a alta prevalência de doenças 
bipolares (tipo I, II e ciclotímica), e 
unipolares, dez a vinte vezes acima 
da média da população geral. Esta 
constatação é extensiva a outros 
países, incluindo o nosso. Mas se-
ria um erro pensar que a maioria 
das pessoas com perturbações do 
humor são artistas ou criadores.

O porquê da maior criatividade 
tendencial de pessoas que sofrem 
de perturbações do humor? Nos 
fatores básicos da bipolaridade 
conta-se a “procura de novidade”, 
em interação com “a regulação dos 
afetos”. A aceleração ideativa de 
fases de mania e hipomania, ver-

A Criatividade, a Pessoa
E AS PERTURBAÇÕES DO HUMOR
JOSÉ MANUEL JARA
Médico Psiquiatra - Presidente da Assembleia Geral da ADEB
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4 dadeiros brainstorms, aumentam 
capacidades cognitivas, gerando 
o novo, potenciando a intuição e a 
criatividade.

Num período de grande criati-
vidade, Vincent van Gogh escreve 
ao seu irmão Theo: «Meu querido 
irmão, eu trabalho como um ver-
dadeiro possuído, tenho um furor 
surdo pelo trabalho, maior do que 
nunca». Noutra carta compara o 
seu poder criativo a uma locomoti-
va. Em carta a um colega, o nosso 
Abel Salazar, médico, investigador 
e artista plástico de génio, escre-
via: «O meu sofrimento não tem 
descrição possível; passar duma 
atividade frenética à absoluta ina-
tividade, a um boneco é o cúmulo 
do horror.»

 A vida sentimental de muitos 
artistas pauta-se pela instabilidade 
amorosa, com enamoramentos e 
separações. A criatividade artística 
é uma potencialidade reparadora, 
que faz cicatrizar feridas abertas, 
que confere ao ser humano um 
novo sentido para a vida depois das 
perdas. Que promove um reequi-
líbrio, nas marés tormentosas da 
existência, em pessoas com per-

turbações do humor, depressivas 
e bipolares. Mas podemos também 
considerar que alguns fatores ge-
néticos para a perturbação do hu-
mor sejam partilhados pelos que 
facilitam a criatividade.

O nosso grande poeta de Or-
pheu, Mário de Sá-Carneiro, con-
fidente de Fernando Pessoa, cujo 
destino trágico tem o seu desfecho 
aos 25 anos, evidencias desde novo 
fases melancólicas e alternâncias 
de fases criativas, coincidentes 
com as estações intermédias, Ou-
tono e Primavera. Ouçamos o poeta 
em lampejos que nos dão a expe-
riência dos seus estados de alma: 

Álcool  
   (….)
Nem ópio nem morfina. O que 

me ardeu,/ foi álcool mais raro e 
penetrante: / É só de mim que ando 
delirante./ Manhã tão forte que me 
anoiteceu

Noutro poema, Manucure ( Maio 
de 1915), o estado de espírito é ou-
tro:

(…)
Corro então pela rua aos pino-

tes e aos gritos/ Hilá! Hilá-hô! Eh! 
Eh!

Tum…Tum…Tum…Tum tum 
Tum Tum

VLIIIMIIIM…
BRA-ÔH…     BRA-ÔH…   BRA-Ô!
FUTSCH!       FUTESCH!...
ZING-TANG…  ZING-TANG
TANG…   TANG… TANG…
PRÁ  Á      K K! …
O som toma o lugar da palavra, 

a expressão é livre, liberta, aos 
quatro ventos, expansiva, para que 
se ouça a voz. E se leia, no espaço 
da página, a letra à letra.

Este apontamento não deve ser 
tomado como um elogio da loucu-
ra ou da doença bipolar. A atitude 
médica deve basear-se na ciência 
e na consciência. A arte hipocráti-
ca deve medir-se com cada pessoa, 
prevenindo a doença, tratando as 
crises, atenuando o sofrimento e 
educando o doente. Cada caso é um 
caso. A medicação deve tratar a do-
ença, poupando o doente. Não deve 
ser excessiva, nem insuficiente. A 
criatividade deve ser respeitada. 
Mas a doença não deve ser minimi-
zada. Pois que a vida vai depender 
do sucesso da terapêutica.

Legenda de imagem: Palete com várias cores e pincel.
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Revista Bipolar, (R.B): A 
Organização Mundial 
de Saúde, (OMS) estima 
que em 2020 a depres-

são será a segunda maior causa de 
perda de anos de vida com qualida-
de e sem doença em países desen-
volvidos, sendo que o stress e a de-
pressão vitimam já mais gente que 
os acidentes de viação e o HIV/SIDA 
e são das dez principais causas de 
incapacidade no mundo, cinco das 
quais são perturbações psiquiátri-
cas.

Acresce ainda a OMS estimar 
que existe uma prevalência em 
Portugal das perturbações do hu-
mor depressivas e bipolares, res-
petivamente de 7,6% de 1,5%, da 
população jovem e adulta, na faixa 
etária entre os 18 e 75 anos.

Constata-se ainda que no pri-
meiro surto da doença apenas 
35,3% de perturbações bipolares e 
37;8% de depressões major, rece-
bem cuidados clínicos adequados.

Tendo esta informação em con-
ta, a RB colocou aos atores Henri-
que Feist e Lúcia Moniz, protago-
nistas do Musical “Quase Normal” 
algumas questões: 

R.B- O que motivou a reposição 
deste espetáculo em Portugal?

HF - Não foi uma reposição, foi 
uma estreia absoluta. O que mo-
tivou foi precisamente o assunto, 

uma mulher bipolar e a sua família. 
Como tenho o fascínio pelos mu-
sicais, fiquei curioso: como se faz 
um musical sobre assuntos como 
a bipolaridade? Será que pode ser 
interessante? Não existem muitos 
musicais que abordem temáticas 
tão do dia a dia, do quotidiano. Com-
prei o cd e adorei a música – achei-
-a moderna, conseguindo chegar 
a uma geração mais nova que se 
calhar não iria ao teatro. Como a 
música é atual, é uma linguagem 
que lhes é mais próxima assim fa-
cilitando o poderem se deixar levar 
pela história e entendê-la. A lin-
guagem para este tipo de história 
tem que ser fácil. É essa facilida-
de que permite o público chegar a 
nós mais depressa, uma linguagem 
corrente do dia-a-dia, que facilita o 
público identificar-se com alguém 
ou algo.

É a história de uma família nor-
mal ou quase normal, com os seus 
problemas. Problemas e/ou situa-
ções em que nos revemos. 

É isto tudo que me fascina nes-
te musical e o facto de utilizar uma 
realidade que é a saúde mental 
como seu motor propulsivo.

R.B.- Mesmo depois do gran-
de êxito nos EUA e no nosso País, 
as pessoas com doença Bipolar, 
patologia do foro psiquiátrico e 
psicológico retratada nesta peça, 

ainda são alvo de estigma pela so-
ciedade, ao contrário do que acon-
tece com as doenças físicas. Como 
tem sido a recetividade e reação 
do público à vossa mensagem pe-
dagógica sobre saúde mental, fei-
ta de uma forma tão interessante 
e original?

HF - Muito boa. Há casos de 
pessoas que ficam no fim para fa-
lar connosco e que são bipolares, 
que se revêem em algumas coisas 
que se passam no palco; revêem-
-se de uma maneira interessante. 
Uma rapariga no outro dia foi ter 
connosco e disse que quando viu o 
musical é que percebeu. Neste mu-
sical, ao ver outra família espelha-
da no palco, apercebeu-se daquilo 
que o marido passa… bastaram-lhe 
essas duas horas. Este espetáculo 
pode facilmente ser um espelho de 
quem por isto passa e de quem a 
isto assiste. 

Algumas pessoas que não se 
“assumiam” como bipolares, pas-
saram a fazê-lo. Médicos têm vindo 
ver o espetáculo. E depois o público 
em geral, que tem sido muito mes-
mo!!! O espetáculo é bom, muito 
bom mesmo. Vale a pena vir ver. 
Aliás, só isso permitiu prolongar a 
sua carreira, porque já era para ter 
acabado.

LM- Temos tido uma recetivida-
de muito positiva, diria até constru-
tiva para ambas as partes (elenco/

Entrevista aos atores 
Henrique Feist e Lúcia Moniz

TEATRO MUSICAL “QUASE NORMAL”
PEÇA EM EXIBIÇÃO NO AUDITÓRIO DO CASINO DE ESTORIL 

(ENTRE OUTUBRO DE 2016 E ABRIL DE 2017)
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desejámos ter ao estarmos bem 
conscientes da mensagem que 
pretendíamos transmitir. Por outro 
lado, surpreendente. Muitos do que 
sofrem da doença, maioria mulhe-
res, fazem questão de esperar por 
nós (elenco) a seguir ao espetá-
culo, para um abraço, uma voz de 
agradecimento e até uma partilha 
de desabafos. Nestas ocasiões sin-
to que o espetáculo nos aproxima, 
que essas pessoas se sentem com-
preendidas enquanto, ao mesmo 
tempo, os nossos personagens es-
tão a ser compreendidos por elas. 
Sinto, também, que a mensagem 
transmitida não acaba ao fechar 
da cortina, vai para casa com es-
tas pessoas, em forma de amparo 
e esperança de que há um caminho 
para salvar um caso que aparenta 
estar perdido.

R.B. Ao contrário dos E.U.A, em 
Portugal verifica-se que as figu-
ras públicas diagnosticadas com a 
perturbação Bipolar, têm grandes 
reservas em dar a cara por esta 
causa. Dever-se-á ao receio de 
algum conservadorismo, estigma 
e exclusão social na nossa socie-
dade?

HF - Com certeza que acho que 
sim, porque socialmente temos 
uma coisa que é inerente ao ser 
humano: Rotular! Mas esse rotular 
é quase sempre tão generalizado e 
cruel...claro que existe esse receio. 
Alguém que afirme ser bipolar, 
acredito que muitos “resumirão” 

esta patologia com o adjetivo “ma-
luco”. Quem não teria receio de se 
expor?

LM- Em primeiro lugar, o nos-
so país ainda descura muito a saú-
de mental. Assim, o reflexo é que 
dificilmente estes casos terão o 
merecido apoio e compreensão. 
Julgo que esta opção de reserva, 
se possa resumir ao medo de ser 
alvo de exploração, sensacionalis-
mo, sem que a sua privacidade seja 
respeitada (coisa recorrente na 
comunicação social). O conserva-
dorismo, estigma e a exclusão so-
cial são consequências que podem 
ser alimentadas se não houver um 
esclarecimento justo ou cuidado no 
tema em questão, no momento em 
que se dá a cara pela doença.

R.B. No decorrer do Musical 
constatam que as perturbações 
do humor Depressivas e Bipolares 
ainda são pouco conhecidas e va-
lorizadas em Portugal?

HF - Acho que sim, aliás vo-
cês ADEB devem ser com certeza 
os primeiros a sentirem isso. Não 
acredito que o número de associa-
dos que vocês têm reflita o núme-
ro de pessoas com problemas de 
saúde mental nestas áreas. A re-
alidade está camuflada, porque os 
números não refletem o número de 
pessoas com depressão. Porquê? 
Não sei.

LM- São mais conhecidas e re-
conhecidas do que eu pensava. Mas 
sinto que são mais valorizadas pe-
las pessoas que vivem isso na pele 

ou pessoas próximas de quem so-
fre destas perturbações. A falta de 
promoção e apoio na saúde mental, 
esclarecimento e informação, não 
abre portas à valorização por parte 
de que quem nunca esteve em con-
tacto com esta doença.

R.B. O Musical em toda a sua 
plenitude contém uma narrativa 
e cenas dramáticas que sensibi-
lizam os espectadores, para situ-
ações como as ideações suicidas 
e a Electroconvulsioterapia, ECT. 
Qual tem sido a vossa perceção 
acerca de como reagem os es-
pectadores a estas cenas e atos, 
normalmente mais reservados à 
intervenção e tratamento médico 
e acompanhamento psicológico?

HF - Tem sido curioso no senti-
do em que se começa a questionar 
os próprios meios que a medicina 
usa atualmente. É uma das ques-
tões levantadas no musical – a 
ética médica. Questionam-se os 
próprios tratamentos neste mu-
sical, a própria ética da medicina 
moderna para com o paciente. Não 
responde, mas expõe a questão, a 
resposta cabe ao público mediante 
o desenrolar da história que vai de-
cidir se está certo ou errado, se é 
melhor ou pior.

R.B. No decorrer do Musical o 
envolvimento da família como pro-
tetora e cuidadora em estados de 
depressão major ou hipomania e 
euforia, é retratado como um por-
to de abrigo fundamental. Como 

Legenda de imagem: Cartaz do Musical “Quase Normal”.
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tologias?

HF - Como em qualquer ou-
tra patologia é importantíssimo o 
papel da família. O exemplo mais 
próximo que temos neste momento 
vem na forma deste musical. Deve 
ser muito difícil lidar com isto. Mas 
acho que qualquer patologia requer 
sempre o apoio da família, umas 
mais complicadas que outras, mas 
esse apoio familiar é à proporção 
dessa mesma patologia.

R.B. O Musical “Quase Normal” 
é composto por um elenco formi-
dável, com uma interpretação su-
blime, uma narrativa pedagógica 
e uma mensagem profícua e posi-
tiva. Tendo este musical um papel 
importante na divulgação do co-
nhecimento e promoção da saúde 
mental, consideram que os órgãos 
de comunicação social têm dado a 

atenção e divulgação merecida?
HF - Não tem sido fácil. Já pro-

pusemos agarrar mais a ideia do 
facto da saúde mental em 2020 
passar a ser uma das maiores cau-
sas de morte no mundo. Mas o fac-
to é que a qualidade deste musical 
(sei que sou suspeito), permitiu-o 
ficar mais tempo em cena do que 
o suposto. E é claro que sabe sem-
pre muito bem e fico sempre muito 
feliz quando leio e vejo que a Lúcia 
Moniz venceu o Prémio Persona-
lidade Feminina de Teatro 2016, 
da Revista Lux pelo papel dela no 
Quase Normal. É com certeza um 
espetáculo que não deixa ninguém 
indiferente. É falado. E já se pode 
dizer, premiado. Tudo isto ajuda, 
diretamente, na divulgação e cons-
ciencialização  da saúde mental.

R.B. Tendo em conta o sucesso 
que a peça de teatro musical está 

a ter na região de Lisboa, estão a 
ponderar uma digressão e divul-
gação noutras cidades como Por-
to, Coimbra ou Faro?

HF - É muito difícil e por muito 
que gostássemos será difícil. Claro 
que queríamos, mas levar um ce-
nário destes para onde fosse apre-
sentado,  levar os músicos, técni-
cos, há muitas pessoas a trabalhar 
no espetáculo. Tinha que ser um 
sítio onde a tournée tivesse alguma 
permanência, dois a três meses. 
Porque a despesa tem que ser col-
matada: músicos, técnicos, atores, 
sala, montar e desmontar o cená-
rio, não se consegue com dois dias 
de espetáculo, e arranjar um sítio 
que viabilize uma janela de perma-
nência de dois meses para reunir 
as condições, é difícil. Gostaríamos 
de apresentar o espetáculo noutros 
sítios mas tem que ser permissível 
e colmatar os gastos.

Legenda de imagem: Elenco do Musical “Quase Normal”.
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O presente texto surge na 
sequência de uma sessão 
Psicoeducativa realizada 
na ADEB em Outubro de 

2016, pelo Prof. Dr. Joaquim Gago, 
sobre o tema e pelo grande inte-
resse manifestado pelas pessoas 
que estiveram presentes. Trata-
-se de uma intervenção psicológica 
com evidência científica dos seus 
resultados, com vantagens quando 
associada ao tratamento farmaco-
lógico. 

Atualmente, o plano de trata-
mento da maioria das perturbações 
de saúde mental compreende uma 
abordagem farmacológica e não 
farmacológica. Esta última corres-
ponde geralmente a intervenções 
psicoterapêuticas, psicoeducativas 
ou psicossociais.

Embora esta formulação nos 
pareça óbvia, constitui o resultado 
de um longo processo de desenvol-
vimento ao longo do século XX. 

Em 1970, o psiquiatra dinamar-
quês Mogens Shou, publica na re-
vista científica The Lancet, os seus 
estudos que confirmaram a eficácia 
do lítio no tratamento da Doença Bi-
polar. Mas o impacto do tratamento 
farmacológico na prevenção de re-
caídas ficou aquém do expectável. 
Este facto levou a que no final dos 
anos 80, se questionasse o benefí-
cio do acréscimo das intervenções 
psicoterapêuticas no tratamento da 
perturbação  Bipolar.

A Psicoterapia Interpessoal foi 
inicialmente desenvolvida para o 
tratamento da depressão unipolar 

(Klerman & Weissman, 1969, 1984, 
2006). O seu constructo teórico ba-
seia-se na ligação entre episódios 
de humor e problemáticas inter-
pessoais: luto e perda, conflitos in-
terpessoais e transição de papéis. 
Apesar de se tratar de uma doença 
com fatores biológicos existem fa-
tores interpessoais que aumentam 
a probabilidade de desenvolver um 
episódio de descompensação e que 
são muito relevantes no seu trata-
mento. 

Trata-se de uma psicoterapia 
breve (12 a 18 sessões), estrutu-
rada numa fase inicial (1-3 ses-
sões); intermédia (4-12 sessões) e 
de conclusão do tratamento agudo 
(1-2 sessões). Nas avaliações ini-
ciais é fundamental uma avaliação 
completa, a aplicação do inventário 
interpessoal, estabelecer o foco 
terapêutico na problemática inter-
pessoal de destaque e explicar o 
racional do tratamento. A aplicação 
do inventário interpessoal permite 
compreender as relações inter-
pessoais do paciente e explorar as 

suas problemáticas, sendo a ferra-
menta para a seleção do foco tera-
pêutico. Deverá ser feita uma linha 
temporal da doença, com revisão 
sistemática das problemáticas in-
terpessoais passadas e presentes 
e respetiva ligação a episódios de 
humor. 

Na fase intermédia, deve man-
ter-se o foco terapêutico na proble-
mática interpessoal, com respetiva 
descrição do humor durante even-
tos interpessoais. Pode ser neces-
sário recurso a técnicas específicas 
como: clarificação, expressão do 
afeto, análise da comunicação, role 
play e análise da decisão. O trata-
mento de manutenção pode ser 
realizado por contrato ou a pedido. 

Nos anos 90, após ter realizado 
formação em psicoterapia interpes-
soal, a Dra. Ellen Frank da Univer-
sidade de Pittsburgh (USA), desen-
volveu a Psicoterapia Interpessoal 
e de Ritmo Social. Esta professora 
de psiquiatria participou em algu-
mas reuniões da Depression and 
Bipolar Support Alliance nos  Esta-

Intervenções Psicológicas na Perturbação Bipolar 

PSICOTERAPIA INTERPESSOAL E 
DOS RITMOS PESSOAIS E SOCIAIS
JOAQUIM GAGO * , EMÍLIA PEREIRA **  E DANIEL NETO **
*PROFESSOR AUXILIAR DE PSIQUIATRIA DA NOVA MEDICAL SCHOOL E ASSISTENTE GRADUADO DE PSIQUIATRIA DO CEN-
TRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL
** MÉDICOS INTERNOS DE PSIQUIATRIA DO CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL

   

Eventos de vida   
Mudanças 

sociais  
Alteração na 
estabilidade 
dos ritmos 

sociais 
 

Alteração na 
estabilidade  

Mudança de 
sintomas  

Episódio 
Depressivo ou 

maniforme dos ritmos
sociais

Legenda da imagem: Modelo de Psicoterapia interpessoal e dos ritmos pessoais e sociais.
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dos Unidos da América e verificou, 
juntamente com a sua experiência 
clinica, que as questões interpes-
soais e a instabilidade dos ritmos 
de vida das pessoas com perturba-
ção bipolar eram muito frequentes 
e determinantes no processo de 
recuperação das mesmas. Foi nes-
ta sequência que estruturou este 
modelo de psicoterapia específico 
para esta problemática e que foi 
sujeito a múltiplas investigações 
com resultados favoráveis. 

No nosso património genético, 
os genes circadianos expressam-
-se em todos os órgãos do nosso 
corpo de acordo com as 24 horas 
do dia. Regulam diversas funções 
biológicas, sobretudo através da 
secreção hormonal. As teorias re-
centes indicam que a sua expres-
são será influenciada pela luz solar 
recebida pela retina. A sintomato-
logia afetiva, implica desregulação 
da energia, do humor, do prazer, 
do ciclo sono/vigília, do apetite e da 
concentração. 

Os episódios depressivos ou 
maniformes podem corresponder 
a disrupções dos ritmos biológicos/
circadianos, em indivíduos com 
suscetibilidade genética. 

Estudos com modelos animais 
revelaram que a diminuição ou au-
mento da função do gene GSK3B, 

induzia comportamentos manifor-
mes. Este gene controla múltiplos 
genes circadianos e é um dos lo-
cais de ação da terapêutica com 
lítio. Coloca-se a hipótese que os 
tratamentos em que se retomam 
os ritmos biológicos, aceleram a 
recuperação dos episódios de des-
compensação e previnem a recaí-
da. 

Os pressupostos da Psicotera-
pia Interpessoal e de Ritmo Social 
enfatizam a estabilização das roti-
nas diárias. Além da avaliação ini-
cial da terapia interpessoal, acres-
centa-se o ensino da aplicação de 
uma escala que permite ao doente 
monitorizar as suas rotinas, a So-
cial Rhythm Metric. O ciclo sono/vi-
gília assume maior destaque, uma 
vez que as restantes rotinas depen-
dem desta. 

Se considerarmos os problemas 
interpessoais, estes estão frequen-
temente relacionados com as mu-
danças nas rotinas de vida diária. 
Constatou-se uma forte relação 
entre as problemáticas interpesso-
ais e as alterações nas rotinas. Esta 
díade associa-se significativamen-
te aos episódios de perturbação de 
humor. A relação é bidirecional: as 
alterações de humor despoletam 
problemas interpessoais e os pro-
blemas interpessoais provocam / 

agravam alterações de humor. 
Os objetivos da Psicoterapia In-

terpessoal e de Ritmo Social são: 
estabilizar as rotinas e os ciclos de 
sono/vigília, aprender a relação en-
tre o humor e os eventos de vida e a 
relação entre rotinas e o humor. As 
técnicas interpessoais podem ser 
utilizadas para a estabilização das 
rotinas diárias. 

As múltiplas investigações so-
bre a Psicoterapia Interpessoal e 
dos Ritmos Sociais e a perturbação 
bipolar (Ellen Frank, 1999, 2005, 
2007; Swartz,2012) apresentaram 
resultados favoráveis com remis-
sões mais rápidas e mais duradou-
ras. Apresenta ainda eficácia na 
prevenção das recaídas através da 
resolução de problemáticas inter-
pessoais e de manutenção de roti-
nas de vida regulares. 

Esta intervenção pode ser de-
senvolvida em terapia individual ou 
de grupo por psicoterapeutas com 
formação e pratica clínica especifi-
ca. Criar condições para as pesso-
as com perturbação bipolar terem 
acesso a esta terapia, em vários 
centros, poderá constituir uma 
ferramenta adicional, no conjunto 
do processo de recuperação e na 
melhoria da respetiva qualidade de 
vida. 

Legenda da imagem: Figura de uma pessoa dentro de um circulo marcado por horas, que retrata as rotinas de vida regulares.
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E A GRAVIDEZ

PERTURBAÇÕES 
DO 

HUMOR

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

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

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

A DEPRESSÃO É UMA 
DOENÇA QUE SE 

TRATA
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O facto de se sofrer de 
uma doença psiqui-
átrica depressiva ou 
bipolar não impede de 

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

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

que se respeitem certas regras.
É aconselhável o reforço de 

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

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

logia-obstetrícia numa gravidez 
com fatores de risco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso durante a gravidez so-
brevenha um episódio de doença 

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

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

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

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

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

antidepressivos
• Diferenças entre os antidepressi-

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

depressivos a atuar?
• Que sintomas os antidepressivos 

melhoram?
• Em que doses se tomam os anti-

depressivos?
• Os antidepressivos são sempre 

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

mentares

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

6. Frases de apoio à pessoa em de-
pressão

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

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

• Sentimentos de tristeza, vazio e 
aborrecimento;

•  Sensações de irritabilidade, ten-
são ou agitação;

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

•  Diminuição da energia, fadiga e 
lentidão;

•  Perda de interesse e prazer nas 
atividades diárias;

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

•  Pessimismo e perda de esperan-
ça;

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

•  Alterações da concentração, me-
mória e raciocínio;

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

•  Ideias de morte e tentativas de 
suicídio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Depressão é uma doença que se trata

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

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

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

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

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

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

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

2. Qual a frequência?
Segundo a Organização Mundial de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Terapêutica com medicamentos 
antidepressivos

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

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

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

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

Para qualquer dúvida contacte o 
médico.

Fase de manutenção: Pode durar 6 
ou mais meses, dependendo da gravi-
dade e tipo de depressão.
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7É o período de consolidação das 
melhorias, consultas menos frequen-
tes e estabilização da dose terapêutica.

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

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

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

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

Diferenças entre os antidepressi-
vos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Quanto tempo demoram os antide-
pressivos a atuar?

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

Que sintomas os antidepressivos 
melhoram?

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

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

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

Em que doses se tomam os antide-
pressivos?

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

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

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

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

Os antidepressivos são sempre efi-
cazes?

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

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

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

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

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

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

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

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

Quais os tratamentos alternativos?
Os medicamentos antidepressivos 

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

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

c) Intervenção Psicológica
É ilegítimo tentar caracterizar os 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Atividades sócio ocupacionais
Nomeadamente, apoio e reabilita-

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

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

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

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

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

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

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

6. Frases de apoio ao doente depri-
mido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentou resultados clínicos 
satisfatórios.

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

pacientes não apresentarão re-
missão total dos sintomas.

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

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

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

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

Estimulação Magnética Transcraniana 
na Depressão Resistente
RUI NEVES
Médico Psiquiatra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compulsiva, 
Patologia 

da Adi-

ção de Álcool e Drogas.
Também fora do âmbito da 

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

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

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

riamente considerada nos 
casos em que as outras 

modalidades de tratamento, 
farmacológicas e psicoterapêuti-
cas não apresentaram os resulta-
dos desejados.



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

427

BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES    Nº 57
Periodicidade: Bianual - 1º Semestre de 2018 - Preço: 2.50€ c/iva incluido - Diretor: Delfim d’Oliveira

A.D.E.B.
www.adeb.pt

O AMOR NO HUMOR 
e o sentido de vida na Doença Bipolar

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 7 de Abril de 2018, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2017;
Das 11:45 às 12:30 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “O Amor, o Humor e o Sentido de  
       Vida na doença Bipolar”- Dra. Diana Couto, Tesoureira da ADEB

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

Fig.1 – Representação gráfica para reflexão sobre o Amor no sentido de Vida (Adaptado a partir da metodologia do Ciclo Dourado, de Simon Sineck1)
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O que é o Amor? E Amar? Suponho 
que se assemelhe a um “ADN” pela uni-
cidade da experiência vivida em cada um, 
uma “escrita determinada” que dá vez ao 
“ser poeta” para suplantar a sequência e 
desvendar a razão de viver na plenitude 
de um “grito” que descodifica a “pérola”, 
o “astro que flameja” em cada um de nós. 

A juntar à dimensão singular, não 
faltam respostas nas mais diversas áre-
as a estas perguntas (filosofia, religião, 
literatura, música, cinema, sociologia, 
psicologia, biologia, neuro-ciências e 
até na política…). No ano em que a ADEB 
homenageia Florbela Espanca, a poe-
tisa com maior expressão na poesia fe-
minina portuguesa, que tão bem soube 
transformar o sofrimento num legado de 
inspiração para os nossos corações, com 
tão semelhantes inquietações, proponho 
uma reflexão e partilha, fruto da vivência 
pessoal, sobre o Amor, tendo como pon-
to de partida um dos seus mais conheci-
dos poemas. De que forma é que o “TUM 
TUM!”, o “batimento do nosso coração”, 
num “dentro e fora” (busca, “é ter fome, 
é ter sede de Infinito” e encontro, “E é 
amar-te assim perdidamente”), influen-
cia o humor e “bombeia” o sentido de 
vida na doença bipolar? Que “bomba” é 
esta que, sem darmos conta, nos susten-
ta e nos dá a Vida? 

O desenho dos 3 corações que pro-
ponho na figura 1 (ver capa) como ajuda 
à reflexão, imprime a minha vivência do 
Amor numa espécie de unidade existen-
cial (“é seres alma e sangue e vida em 
mim”, fusão de corpo e alma). Foi ins-
pirado no círculo “Why, How, What” de 
Simon Sinek1, que me foi amorosamen-
te apresentado por uma querida amiga 
(coach2 de desenvolvimento pessoa) cujo 
“coração de poeta” me desafiou a des-
cobrir o caminho de expansão do Amor 
na minha vida. O “Amor em Mim”, uma 
orquídea como o “Ser Poeta” que habita 
no centro do coração, o “Porquê?” que 
faz fluir a transcendência da condição 
humana em branco flamejante para o 
“Amor por Mim”, um cérebro de “amor 
próprio” que convive com pedras e es-
pinhos, o “Como?” que se doa ao Mundo 
num movimento de libertação, por ação 
de um arco-íris (qual ponte entre he-
misférios…) e para o “Amor para Ti”, o 
Mundo como alvo onde dar e receber se 
confundem, o “Para quê?” que devolve 

por sua vez o fluxo do Amor num rasgo 
de setas vermelhas que entra pelo “Ser 
Poeta” adentro e impele a transformar a 
dor de morder, num beijo (“morder como 
quem beija”). 

O Amor em Mim – “Ser Poeta é ser 
mais alto, é ser maior do que os homens”

O que é “Ser Poeta”? Que portas nos 
abrem o “Reino de Aquém e de Além 
Dor”? Que lugar de Amor ilimitado é esse 
que irradia luz própria, sem espaço nem 
tempo, que nos faz “ser mais alto”, que 
faz o homem transcender-se no “esplen-
dor” de “mil desejos”, acima do prazer e 
da dor (do mais e do menos, dos montes 
e vales, da euforia e da depressão)? 

De cada vez que me acho a amar, 
descubro que é possível amar ainda mais 
(e ser ainda mais amada). É a melhor 
“terapia” que conheço para gerir “pe-
dras” e “espinhos” do coração, bloqueios 
de medos e culpas, sufocos de prisões 
interiores, incluindo essa “pulga elec-
trónica invisível” chamada humor, que 
entra na minha vida sem pedir autori-
zação e me leva para fora da realidade, 
que tenho vindo a aprender a encarar 
e aceitar como um limite que “navega” 
comigo e de onde tento extrair a melhor 
aprendizagem possível das “viagens alu-
cinantes” que me proporciona. “Navega” 
comigo, mas sou eu quem vai ao leme! E 
as velas do meu navio deixam conduzir-
-se pelo “Ser Poeta” que se reveste de 
“elmo”, numa melodia que me resgata 
para “manhãs de oiro e de cetim” e ven-
ce a luta contra aquilo que não se vê mas 
que faz tanta “mossa” e que nos frita os 
neurónios. 

Porquê? “Se hoje queres saltar, eu 
quero ser Razão”, Tiago Bettencourt

Por que vivo? Pergunta inútil para 
os mais sábios… fazê-la é não aceitar a 
Vida como ela é, a Vida não tem um “Por-
quê?”, é e pronto. (“pensar é estar doen-
te dos olhos”3). Quem dera ficar só com a 
criança (a dos “sentidos” de Caeiro) e não 
ter necessidade de me questionar sobre 
isto, não precisar dar sentido a tudo, às 
mais pequenas coisas da vida. Foi por 
culpa do “pensar” que o Homem teve ne-
cessidade de ir à Lua, para saber de si… 
viajar no Amor é menos dispendioso…

Que Razão de viver nos resgata de 
saltar do precipício? Viktor Frankl, psico-

terapeuta que sobreviveu 
a Auschwitz, descobriu que os 
sobreviventes eram aqueles que ultra-
passavam o sofrimento, criando para si 
próprios um propósito, encontrando um 
sentido futuro para a existência (no seu 
caso, além da esperança de reencon-
trar a sua esposa e família, alimentou-
-o o sonho de se imaginar a partilhar o 
método – a logoterapia, cura pela busca 
do sentido de vida). “Podemos encontrar 
sentido na vida quando nos confronta-
mos com uma situação sem esperança, 
quando encontramos uma fatalidade que 
não pode ser mudada. Porque o que im-
porta então é dar testemunho do poten-
cial especificamente humano no que ele 
tem de mais elevado, e que consiste em 
transformar uma tragédia pessoal num 
triunfo, em converter o nosso sofrimento 
numa conquista humana. Quando já não 
somos capazes de mudar uma situação, 
somos desafiados a mudar-nos a nós 
próprios.”4 

O Amor por mim - “É ser mendigo e 
dar como quem seja o Rei de Aquém e de 
Além Dor” 

“A privação mais prejudicial que so-
fremos é a privação de nós mesmos, as 
pessoas roubadas de si próprias, um ‘se-
questro de subjetividade’ (nos mais di-
versos contextos: família, trabalho, reli-
gião, amizade, relação conjugal, etc.), um 
vínculo que mina a nossa capacidade de 
sermos quem somos, de pensarmos por 
nós mesmos, de usufruirmos da nossa 
autonomia, de tomarmos decisões e de 
exercermos a nossa liberdade de esco-
lha”5

O “mendigo” que dá sem nada de 
seu, despojado de excessos tem a “pos-
se de si mesmo”, pode “dispor de si” aos 
outros, não se deixou “sequestrar”, tem 
a liberdade de escolher doar-se, como 
pessoa, tem o poder de dar o que só po-
deria ser dado por um “Rei” que trans-
cende a dor num lugar de aquém e além. 
O reino do “mendigo” possui a riqueza 
da Criação para o poeta, o Amor para a 
pessoa. O humilde acede à recompensa 
porque enfrenta “o sofrimento, não por 
sua eliminação, mas por sua elevação à 
ordem do Amor”6. 

“A pérola nasce da dor, quando uma 
ostra é ferida”7 por uma impureza (grão 
de areia) que faz a concha produzir a ma-

O AMOR NO HUMOR 
e o sentido de vida na Doença Bipolar
Diana Couto
Tesoureira e Gestora da Qualidade da ADEB
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5drepérola com que a cobre para proteger 
o seu corpo invadido.

Sem ferida, a ostra não produz pérola 
(ferida cicatrizada). Que feridas e impu-
rezas invadem a nossa conchinha? “Li-
mites, debilidades, incapacidades, ina-
dequações, fragilidades?”7 Como supe-
ramos? A proposta é envolver tudo isso 
“com aquela substância cicatrizante que 
é o Amor” na “possibilidade de crescer e 
de ver as nossas impurezas tornarem-
-se pérolas”, (“cultivar ressentimentos 
contra os outros pelas suas debilidades 
e atormentarmo-nos a nós mesmos com 
permanentes e devastadores sentimen-
tos de culpa por aquilo que não devería-
mos ser e por aquilo que não deveríamos 
sentir” é a alternativa do medo). Mesmo 
sendo conchas vazias, isso só significaria 
não reconhecer e aceitar as feridas (não 
ver ou fugir dos grãos de areia) quando 
não sabemos “perdoar-nos e perdoar, 
compreender e transformar a dor em 
amor; sem isso somos pobres e vazios 
de sentido.”7

O “Como?” - “Se não te deste a nin-
guém, magoaste alguém”, Tiago Betten-
court

 “O que era amares-te a ti próprio? É 
claro que amo! Gosto de quem sou. Tra-
balho arduamente. Ninguém nos ensina 
o que isso significa, mas descobri que é 
a chave da vida porque é a chave para 
amar outro alguém e permitir que os 
outros nos amem”, diz a Jennifer Lopez 
no seu testemunho de vida (“A mulher 
que tem tudo, mas não consegue viver o 
Amor”) no seu livro “Amor Real”8, onde 
cita a sua terapeuta a quem recorreu no 
momento de maior desespero da sua 
vida “Sabe… Quando comecei a fazer o 
meu trabalho, ouvia as pessoas descre-
verem os seus problemas (…). Havia um 
problema básico na raiz de todos eles. Se 
conseguisse ensinar as pessoas a amar-
-se a si mesmas, elas acabariam por re-
solver os seus problemas sozinhas”.

Deixo a reflexão sobre o amor-pró-
prio enquanto recurso precioso (chave) 
mas muito limitado, enquanto um bem 
(falível) que pode escassear a qualquer 
momento pelas circunstâncias, se não 
for alimentado por um Amor Maior, pelo 
“Ser Poeta” que nos torna samurais infi-
nitamente amados e amantes, mendigos 
que dão como reis. 

O Amor para Ti – “E dizê-lo cantando 
a toda a gente!”

Liberte-se o meu canto! O Amor faz 
bem a tudo! À Saúde e à Doença, à Ale-
gria e à Tristeza! É o Sim que renovo to-
dos os dias da minha vida! Convite a ver 
união onde antes não via divisão… Faz 
muito bem ao humor! Move-me a estar 
mais tempo bem disposta, orienta para 
fazer o bem. Descobrir o que é o Amor 
não começa nem acaba. É o maior sen-
tido de vida, dádiva que dá sentido ao 
sofrimento, que o impede de fingir ou 
fugir para “anestesiantes” de dependên-
cias afectivas, comportamentos de risco 
e afins. É caminho, descoberta que ne-
nhum psiquiatra (ninguém) consegue fa-
zer por nós, antes connosco. “Encontrar 
sentido é sempre e simultaneamente dar 
sentido”9

Para quê? “Dai e dar-se-vos-á” (Lc 
6, 38)

A Mente adoece mas o Amor perma-
nece! Amor acima de tudo no encontro 
que arrefece a busca “insaciável” e que, 
aceitando e dando sentido ao sofrimento, 
se liberta ardentemente na realização 
com o outro (ou numa causa, para os ou-
tros) quando se doa totalmente (sensa-
ção de “regresso a casa”, de “lembrança 
de si”).

É neste contexto que refiro a ADEB 
como exemplo de “reduto afetivo” (pa-
lavras familiares do nosso querido Pre-
sidente da Direção), de doação Amorosa 
a uma causa há mais de 25 anos. Em 

tempos de correria em que o espírito 
associativo escasseia (como o amor-
-próprio…) não resisto a lançar o desafio 
e apelo aos sócios “vaivém” (“obrigada, 
estou servido! Até à próxima crise…”) de 
tentarem saber de si também na ADEB, 
participando mais com a sua presença, 
intervindo, criticando construtivamente, 
ajudando na partilha de experiências. 
Cada vivência é única e por isso todos fa-
zemos falta! 

Numa conversa muito inspiradora, 
dizia João Pedro Tavares10 acerca do 
“Amor como critério de gestão”11 que 
“está provado que o Amor gera riqueza” 
(pelo lado virtuoso: pessoas mais huma-
nas são mais humanizantes, mais feli-
zes, mais comprometidas, mais produ-
tivas no contexto de trabalho; pelo lado 
vicioso: menos corrupção, pela verdade, 
pela aceitação do sofrimento por valo-
res maiores “para a construção ética da 
produção de riqueza, é essencial ir, me-
todicamente, ao encontro do sofrimen-
to” – condição para a honestidade, para 
desbloqueio da “auto-sabotagem”, do 
engano a nós próprios e aos outros, à so-
ciedade). O Amor é apresentado como “o 
mais poderoso critério racional de lide-
rança de uma organização”, ressalvando 
porém que “amamos porque amamos, 
não porque o amor é vantajoso”. Iden-
tificando-me com esta visão orgânica e 
viva do mundo empresarial e do trabalho 
(“o fazer não nos sacraliza, é o nosso Ser 
que sacraliza o fazer”12), proponho “hu-
manizar”, simbolicamente, uma conhe-
cida ferramenta de gestão (figura 2), ao 
serviço da gestão do “Amor no humor”, 
num movimento inverso de integração 
(do “trabalho” para a vida, “Amor para 
Ti”).  

1. SINEK, Simon (2011). Por quê? Como motivar pessoas e 
equipes a agir. 
2. Madalena van Zeller Muñoz, Life Coaching 1:1 - on a 
mission to create Beautiful Lives! Fundadora dos Grupos 
mastermind  “Em MISSÃO”, #ProjectoOrfasNepalCoaching, 
www.madalenamunoz.com
3. Alberto Caeiro, in “O Guardador de Rebanhos – O Mundo não 
foi feito para pensarmos nele”
4. FRANKL, Viktor (1997). Em Busca de Sentido: um psicólogo 
no campo de concentração. São Paulo: Vozes e Sinodal
5. MELO, Fábio de Melo (2017). Quem me roubou de mim? 
O sequestro da subjectividade e o desafio de ser pessoa. 1ª 
edição. Nascente
6. NOGUEIRA, Maria Emmir (2013). Tecendo o fio de ouro. 
Itinerário para o auto-conhecimento e liberdade interior. 12ª 
edição. Edições Shalom
7. SCQUIZZATO, Paolo (2017). O Elogio da Imperfeição. O 
Caminho da fragilidade. 3ª edição. Paulinas Editora
8. LOPEZ, Jennifer (2015). Amor Real. Editora Marcador
9. BRESSER, Paul Henrich. Responsabilidade e 
Responsabilização – sentido da culpa. In Dar Sentido à Vida 
10. Vice-Presidente da Accenture, Presidente da ACEGE 
(Associação Cristã de Empresários e Gestores), membro 
do Conselho Consultivo do Programa de Desenvolvimento 
Humano da Fundação Calouste Gulbenkian
11. LEITE, António Pinto (2012). O Amor como Critério de 
Gestão. Editora Princípia
12. Mestre Eckart
13. Análise SWOT (ferramenta estratégica de diagnóstico 
e análise, utilizada pela gestão de empresas para obter 
vantagem competitiva e melhor o desempenho organizacional). 
Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen.
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COLOCAR ESTA TABELA (EM VEZ DA IMAGEM SEM RESOLUÇÃO) 
 

Limites / Sofrimento Potencial / Possibilidades  
Fraquezas – W (weaknesses) 
 

Vazio existencial 
Perda de sentido de vida 

Fuga ao sofrimento 
Fuga à realidade 

Ampliação do sofrimento 
- irritabilidade 

- perda de energia 
- cansaço extremo 
- agressividade (…) 

 
Pensamentos destrutivos 

“não consigo” 
“nunca vou conseguir” 

“não sou capaz” 
“não valho nada” 

“não estou cá a fazer nada” 
“olha para ti, não vales nada” 

 
A morte como “saída”, como fim 
do sofrimento (risco de suicídio) 

Forças – S (strenghts) 
 
Sabendo-me infinitamente amada: 
- vou à procura de “saber quem sou” sem medo do que possa encontrar, aceito os 
meus defeitos como limites porque me vejo amorosamente, perdoo-me, identifico o 
que tenho que melhorar e corrijo, sigo em frente; 
- consigo “ver” os pensamentos destrutivos a produzirem os efeitos negativos em 
mim e consigo escolher, dizer-lhes “não! Isto não é meu! Estes pensamentos não 
sou eu, isto é a doença a querer vencer-me!”; “escolho o Amor”; consigo identificar a 
causa pelo auto-conhecimento (“estou a boicotar-me”, “estou com medo de…”, 
“estou a sentir culpa sem razão”…) e antes que tomem conta de mim, dou-lhes um 
sentido (“sou amada, não preciso ter medo”; “estou a sentir isto agora mas sei que 
sou amada e que tenho capacidade para amar; é temporário e vai passar; escolho o 
amor”); 
- peço ajuda, fragilizo-me junto de familiares e amigos da minha confiança com 
quem posso partilhar inquietações; abro o meu coração sem medo de me expor; 
- mudo o foco dos pensamentos destrutivos para aquilo que tem a ver comigo; ajudo 
alguém, sirvo uma causa, dedico-me a uma actividade que me faz bem; transformo 
a dor num resultado criativo; tomo posse do meu ser criativo e acho-me merecedora 
disso; 
- aceito se tiver que descansar, ou parar o que tinha planeado fazer; 
- tenho humildade para reconhecer que “não posso ir a todas” 
 

Experimento serenidade, gratidão, esperança e acredito que vou conseguir, 
que vou superar. Partilho experiência, posso ajudar alguém 

 
 
 
 
 
 
Dimensão 

Interna 

Ameaças – T (threats) 
 

O HUMOR SEM AMOR 
           Oportunidades – O (opportunities) 
 

           O AMOR NO HUMOR  
 

Dimensão 
externa 

Fig. 2 – Adaptação da Matriz SWOT 13 enquanto ferramenta de “superação”  
(o Amor no Humor e o sentido de vida na doença bipolar)  

ATENÇÃO: FALTA LEGENDA DESTA FIGURA! 
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Este Projeto teve como base os seguintes objetivos estatutários e principais da ADEB:
a) Implementar respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental destinadas a pessoas 
com o diagnóstico da doença Unipolar e Bipolar e outras comorbilidades associadas, de que resulte inca-
pacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência, cujas respostas estão previstas 
na Lei; 
b) Promover, educar e formar, de forma especializada, na área da Saúde Mental, tendo em vista di-
vulgar e elevar o conhecimento das pessoas com o diagnóstico de doenças Unipolar e Bipolar e seus 
familiares ou cuidadores para a 
prevenção e (re)habilitação; 
Foram assim apoiadas 242 pes-
soas nos diferentes serviços da 
ADEB.
Além disso, cabe ao grupo pro-
porcionar a melhoria da ‘auto 
compreensão’ sobre a doença 
e autoconhecimento, favore-
cendo o conhecimento e a mo-
bilização de recursos pessoais, 
para uma melhor qualidade de 
vida, no combate ao estigma, na 
prevenção de recaídas, dos si-
nais de alarme. No fundo, obter 
ganhos de saúde.
A ADEB implementou assim nas três delegações (Sede - Lisboa, Norte - Porto e Centro - Coimbra) 

respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental destinados a pessoas com o diagnóstico 
da doença Unipolar e Bipolar e outras comorbilidades associadas, bem como aos seus familiares, de que 
resulte incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência, prevista no Decreto-lei 
nº 304/2009 - Lei da Saúde Mental e Decreto-Lei nº 22/2011, sobre Cuidados Integrados Continuados em 
Saúde Mental.
•	 SOS	Sentir	ADEB	–	Meio	de	apoio	à	distância	mais	acessível	e	prático,	para	que	as	pessoas,	em	estado	

de angústia, ansiedade e ideações suicidas, obtenham informações sobre estas patologias, de modo a 
atenuar o sofrimento. 361 Pessoas apoiadas.

•	 Avaliação	primária	social	e	clínica-APSC:	Primeiro	contato	presencial	da	pessoa	com	a	equipa	técnica	
social e clínica, com o objetivo de identificar necessidades de Reabilitação Psicossocial. 81 Pessoas 
apoiadas.

Mais Saúde, Qualidade de Vida e 
Autonomia para as pessoas com 

Depressão, Perturbação Bipolar e seus 
Familiares 

ADEB - INR 2017

Lídia Águeda
Psicóloga Clínica Delegação Região Norte ADEB

Sérgio Paixão
Psicólogo Clínico Sede Nacional ADEB
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15•	 Cuidados	Continuados	Integrados	em	Saúde	Mental,	CCISM,	na	vertente	da	Psicologia	Clinica:	Promover	
a aquisição de competências e de autocuidado, atividades da vida diária, relacionamento interpessoal, 
psicoeducação, integração social e profissional e participação na comunidade. 207 Pessoas apoiadas.

•	 Psicoterapia	Cognitivo-comportamental:	Linha	de	psicoterapia	que	promove	uma	diversidade	de	abor-
dagens, com vista ao desenvolvimento de estratégias e instrumentos para lidar com situações proble-
máticas, dificuldades pessoais e promover pensamentos adaptativos no quadro das doenças Unipolar e 
Bipolar. 35 Pessoas apoiadas.

•	 Serviço	Social	para	pessoas	com	diagnóstico	de	depressão	e	doença	bipolar	e	seus	familiares,	que	es-
tejam em situação de emprego, (sendo as pessoas em situação de desemprego abrangidas pelo projeto 
“Promoção da Empregabilidade de pessoas com Perturbações de Humor”). 7 Pessoas apoiadas.

•	 Grupos	Psicoeducativos	(GPE),	de	forma	a	melhorar	a	adesão	à	terapêutica	farmacológica;	reconhecer	
os sintomas de recaídas precedentes e prevenir as futuras; promover a consciencialização e proporcio-
nar aos associados, familiares e cuidadores aptidões para lidar com a doença Unipolar ou Bipolar: 
- Grupos Psicoeducativos (GPE) para pessoas com diagnóstico de depressão e doença bipolar: Fornecer 
às pessoas aptidões para lidar com a doença. 27 Pessoas apoiadas.
- GPE para Familiares de pessoas com diagnóstico de depressão e doença bipolar. 9 Pessoas apoiadas.

•	 Grupos	de	Prevenção	de	Ideação	e	Comportamento	Suicidas	(GPICS),	abordam	este	fenómeno	complexo	
e multidimensional de ordem filosófica, antropológica, psicológica, biológica e social; 6 Pessoas apoia-
das.

•	 Grupos	de	Ajuda	Mútua,	GAM,	para	Familiares	de	pessoas	com	diagnóstico	de	depressão	e	doença	Bi-
polar, forma terapêutica de Reabilitação Psicossocial, permitindo o acesso a um espaço de partilha de 
experiências e saberes, no combate ao estigma, solidão e isolamento, tendo em vista mais ganhos de 
saúde, qualidade de vida e cidadania ativa. 13 Pessoas apoiadas.

•	 Sessões	Psicopedagógicas,	SPP,	sobre	as	temáticas	de	depressão	e	doença	Bipolar;	a	fim	de	informar,	
sensibilizar e elevar o conhecimento dos associados e comunidade em geral acerca de temáticas em 
torno das patologias Unipolar e Bipolar. 207 participantes.
Os utentes apoiados neste projeto obtiveram mais ganhos de saúde, assim proporcionando-lhes ter um 

papel mais ativo junto da comunidade, diminuir os custos ao nível das hospitalizações, número de consultas 
de psiquiatria, de baixa médica e do número de suicídio, e uma maior pro-atividade, funcionalidade e pro-
dutividade dos mesmos.

Foram ainda editados vários panfletos sobre as temáticas da Depressão e da Doença Bipolar para ampla 
distribuição junto dos associados da ADEB e comunidade em geral.

Este projeto permitiu assim melhorar significativamente o conhecimento e a consciencialização da doen-
ça, ajudando a prevenir e reconhecer os primeiros sintomas de crise, diminuir a ideação suicida, aumentar a 
auto-estima e autoconfiança e promover as relações interpessoais das pessoas com perturbação do humor.

Consequentemente, ao potenciar maior integração e participação social, bem como habilitação para 
uma vida ativa, ganharam mais qualidade de vida, cidadania e autonomia.

desempregos abrangidas pelo projeto “Promoção da Empregabilidade de pessoas com 
Perturbações de Humor”). 7 Pessoas apoiadas. 

• Grupos Psicoeducativos (GPE), de forma a melhorar a adesão à terapêutica 
farmacológica; reconhecer os sintomas de recaídas precedentes e prevenir as futuras; 
promover a consciencialização e proporcionar aos associados, familiares e cuidadores aptidões 
para lidar com a doença Unipolar ou Bipolar:  

 Grupos Psicoeducativos (GPE) para com pessoas com diagnóstico de depressão e 
doença bipolar: Fornecer às pessoas aptidões para lidar com a doença. 27 Pessoas 
apoiadas 

 GPE para Familiares de pessoas com diagnóstico de depressão e doença bipolar. 9 
Pessoas apoiadas 

• Grupos de Prevenção de Ideação e Comportamento Suicidas (GPICS), abordam este 
fenómeno complexo e multidimensional de ordem filosófica, antropológica, psicológica, 
biológica e social; 6 Pessoas apoiadas 
 

• Grupos de Ajuda Mútua, GAM, para Familiares de pessoas com diagnóstico de 
depressão e doença Bipolar, forma terapêutica de Reabilitação Psicossocial, permitindo o 
acesso a um espaço de partilha de experiências e saberes, no combate ao estigma, solidão e 
isolamento, tendo em vista mais ganhos de saúde, qualidade de vida e cidadania ativa. 13 
Pessoas apoiadas 

• 

 

 Ganhos de Saúde obtidos com o Projecto C 

  
Diminuição das 

Crises 

Diminuição 
Baixa por 
Doença 

Diminuição 
Internamentos 
Psiquiátricos 

Diminuição de 
Risco Suicida 

Apreciação 
Global (média) 

 Nº 
pessoas % Nº 

pessoas % Nº 
pessoas % Nº 

pessoas % % 

Bastante Melhor 28 12,0 7 11,0 15 17,0 20 15,3 13,8 
Muito Melhor 65 27,8 12 18,8 18 20,5 32 24,4 22,8 
Ligeiramente 

Melhor 84 35,9 20 31,2 31 35,2 45 34,3 34,1 

Sem Alteração 42 17,9 20 31,2 21 23,9 26 19,8 23,2 
Ligeiramente 

Pior 12 5,1 4 6,3 2 2,3 4 3,1 4,2 

Muito Pior 2 0,9 1 1,5 1 1,1 3 2,3 1,4 
Bastante Pior 1 0,4 0 0 1 1,1 1 0,8 0,5 
Não Aplicável 8 - 178 - 161 - 111 - - 

N.º total de 
pessoas 

242  242  242  242  100 

 

Foram ainda editados vários panfletos sobre as temáticas da Depressão e da Doença Bipolar 
para ampla distribuição junto dos associados da ADEB e comunidade em geral. 
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No ano de 2017, no âmbito dos Programas de Financiamento a Proje-
tos do Instituto Nacional para a Reabilitação- INR, a Associação de Apoio 
aos Doentes Depressivos e Bipolares- ADEB dinamizou o projeto “Pro-
moção da Empregabilidade das Pessoas com Perturbações de Humor, 
de acordo com a área prioritária de tipologia C) “Promoção de iniciati-
vas com vista à empregabilidade e empreendedorismo dos associados e 
utentes com deficiência e das pessoas com deficiência”. 

Este projeto está enquadrado na alínea c) do ponto 1 do artigo 4º dos 
Estatutos da ADEB- “Apoiar e orientar os jovens e adultos associados 
da ADEB em situação de desemprego, no percurso de inserção ou rein-
serção no mercado de trabalho em cooperação com as unidades locais 
do IEFP, I.P.” e teve como objetivo a participação dos associados, com 
perturbações de humor em situação de desemprego, com quadro clinico 
estabilizado, em atividades individuais ou de grupo, com vista à empregabilidade. O desenvolvimento destas 
atividades tiveram como objetivo a recuperação ou aquisição de competências pessoais, sociais e laborais, 
com vista ao (re)ingresso no mercado de trabalho e estabilidade profissional dos seus participantes. 

O foco principal deste projeto foi o acompanhamento aos associados da ADEB, em situação de desem-
prego, em particular os que sofrem um maior impacto psicológico e social do desemprego, quer pela sua 
duração, pela situação inesperada ou pela vulnerabilidade decorrente do seu diagnóstico. Este acompanha-
mento foi realizado através da dinamização das seguintes atividades individuais e de grupo:

1- Avaliação e Apoio Psicossocial individual a associados desempregados, de acordo com o diagnóstico 
médico, tendo em conta as suas necessidades e expectativas, nas vertentes sociofamiliar, profissio-
nal, social e psicológica; 

2- GTSA- Grupo Terapêutico de Stress e Ansiedade, tendo por objetivo mudar e reestruturar padrões de 
pensamento, aprender técnicas de relaxamento e promover técnicas de assertividade e de afirmação 
pessoal;

3-  6 Sessões de GEPE- Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego, cujo objetivo é a procura ativa 
de emprego, na qual todos os membros do grupo colaboram e se entreajudam; 

4- 1 Workshop de Técnicas de Procura de Emprego, cujas temáticas abordadas foram a elaboração do 
CV; carta de resposta a anúncio; candidatura espontânea; networking; medidas de emprego e prepa-
ração para a entrevista.

5- Apoio e Acompanhamento Social Individual- Intervenção baseada no empowerment da pessoa, com 
vista à correlação desta com as estruturas sociais, para responder aos desafios da vida e à melhoria 
do bem-estar social. 

6- Apoio e Orientação Profissional Individual com vista à (re)inte-
gração profissional;

7- Captação e divulgação de ofertas de emprego e de formação 
profissional junto dos associados, através de um trabalho de job 
matching entre as ofertas e o perfil dos candidatos. 

Assim sendo, durante o ano de 2017, foram integrados neste pro-
jeto 99 pessoas a nível nacional distribuídas da seguinte forma pelos 
nossos serviços:

Promoção da Empregabilidade das 
Pessoas com Perturbações de Humor

ADEB- INR 2017
Cármen Gonçalves,
Assistente Social Sede Nacional ADEB

Ana Berrincha
Psicóloga Clínica Sede Nacional ADEB
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seus participantes prendeu-se 
com a aquisição de conhecimen-
tos, estratégias e ferramentas 
essenciais para empreenderem 
e concretizarem um projeto de 
procura ativa de emprego. Além 
disso, as atividades de grupo 
permitiram minimizar a desmoti-

vação, o isolamento e a tendência depressiva a que o desemprego muitas vezes conduz. Ao existir um 
estigma social do estatuto de desempregado, este projeto veio permitir o desenvolvimento de ações pro-
motoras de empregabilidade noutros espaços e contextos, como a ADEB. 
O Acompanhamento Psicossocial Individual com um técnico de reabilitação, aliado às ações promotoras 
de empregabilidade, contribui para o aumento da auto-estima e auto-confiança, auto-conhecimento e esta-
bilidade emocional, essenciais na inserção socio-profissional das pessoas com incapacidade. 
Após uma análise da situação sócio-profissional dos participantes deste projeto, conclui-se que 9 associa-
dos foram inseridos em formação profissional e 12 foram inseridos no mercado de trabalho.
Em relação ao impacto deste projeto para as famílias das pessoas com incapacidade, o mesmo prende-se 
com a diminuição da sobrecarga, na medida em que os seus familiares estão melhor preparados para (re)
ingressar ao mercado de trabalho e assegurarem a sua autonomia. 
O impacto deste projeto para a sociedade civil está relacionado com a diminuição dos custos financeiros 
e sociais associados à incapacidade e, consequentemente, ao desemprego. O desenvolvimento deste 
projeto reflete-se em maiores níveis de educação/formação, maior taxa de empregabilidade, maiores rendi-
mentos de trabalho, menos despesas com a saúde e maior participação destas pessoas no tecido produ-
tivo da sociedade.

necessidades e expectativas, nas vertentes 
sociofamiliar, profissional, social e psicológica;  

2- GTSA- Grupo Terapêutico de Stress e 
Ansiedade, tendo por objetivo mudar e 
reestruturar padrões de pensamento, 
aprender técnicas de relaxamento e promover 
técnicas de assertividade e de afirmação 
pessoal; 

3-  6 Sessões de GEPE- Grupo de Entreajuda para 
a Procura de Emprego, cujo objetivo é a 
procura ativa de emprego, na qual todos os 
membros do grupo colaboram e se 
entreajudam;  

4- 1 Workshop de Técnicas de Procura de 
Emprego, cujas temáticas abordadas foram a 
elaboração do CV; carta de resposta a 
anúncio; candidatura espontânea; networking; 

medidas de emprego e preparação para a 
entrevista. 

5- Apoio e Acompanhamento Social Individual- 
Intervenção baseada no empowerment da 
pessoa, com vista à correlação desta com as 
estruturas sociais, para responder aos desafios 
da vida e à melhoria do bem-estar social.  

6- Apoio e Orientação Profissional Individual 
com vista à (re)integração profissional; 

7- Captação e divulgação de ofertas de emprego 
e de formação profissional junto dos 
associados, através de um trabalho de job 
matching entre as ofertas e o perfil dos 
candidatos.  

Assim sendo, durante o ano de 2017, foram integrados 
neste projeto 99 pessoas a nível nacional distribuídas 
da seguinte forma pelos nossos serviços:  

 
 

 
 
 
Av. e Apoio 
Psicossocial 

 
 
 
GTSA 

 
 
 
GEPE 

 
Workshop 
Técnicas 
Procura 
de 
Emprego 

 
 

Apoio e 
Acompanhamento 

Social 

 
 

Apoio e 
Orientação 
Profissional 

Captação 
e 
divulgação 
de ofertas 
de 
emprego e 
de 
formação 

99 4 15 7 49 45 89 

   

O impacto deste projeto para os seus participantes prendeu-se com a 
aquisição de conhecimentos, estratégias e ferramentas essenciais 
para empreenderem e concretizarem um projeto de procura ativa de 
emprego. Além disso, as atividades de grupo permitiram minimizar a 
desmotivação, o isolamento e a tendência depressiva a que o 
desemprego muitas vezes conduz. Ao existir um estigma social do 
estatuto de desempregado, este projeto veio permitir o 
desenvolvimento de ações promotoras de empregabilidade noutros 
espaços e contextos, como a ADEB.  
 
 
 
 
 
 
 

O Acompanhamento Psicossocial Individual com um técnico de 
reabilitação, aliado às ações promotoras de empregabilidade, 
contribui para o aumento da auto-estima e auto-confiança, auto-
conhecimento e estabilidade emocional, essenciais na inserção socio-
profissional das pessoas com incapacidade.  
Após uma análise da situação sócio-profissional dos participantes 
deste projeto, conclui-se que 9 associados foram inseridos em 
formação profissional e 12 foram inseridos no mercado de trabalho. 
Em relação ao impacto deste projeto para as famílias das pessoas 
com incapacidade, o mesmo prende-se com a diminuição da 
sobrecarga, na medida em que os seus familiares estão melhor 
preparados para (re)ingressar ao mercado de trabalho e assegurarem 
a sua autonomia.  
O impacto deste projeto para a sociedade civil está relacionado com 
a diminuição dos custos financeiros e sociais associados à 
incapacidade e, consequentemente, ao desemprego. O 
desenvolvimento deste projeto reflete-se em maiores níveis de 

Homenagem ao Dr. Álvaro de Carvalho, 
Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental

A ADEB presta homenagem ao Doutor Álvaro de Carvalho, médico 
psiquiatra, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, da Dire-
ção Geral de Saúde (DGS), que faleceu no passado dia 4 de Janeiro de 
2018,aos 69 anos.

Álvaro Andrade de Carvalho, licenciado em Medicina pela Universi-
dade de Lisboa, com a especialidade de psiquiatria, e Mestre em Saúde 
Mental e Psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Universida-
de Nova de Lisboa, foi chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar e 
Assistente Convidado de Saúde Mental e Psiquiatria. Foi Subdiretor-Ge-
ral da Saúde, em regime de substituição entre abril de 1996 e junho de 
1997. Foi no seu mandato como diretor de Serviços de Psiquiatria e Saú-
de Mental da Direção-Geral da Saúde, entre fevereiro de 1996 e outubro 
de 2000, que foi aprovada Lei de Saúde Mental, legislação base para o 
setor. No decurso destas funções, coordenou, por parte do Ministério da 
Saúde, a equipa que elaborou com a Direção-Geral da Segurança Social 

a proposta precursora dos cuidados continuados integrados e presidiu à Comissão Interministerial 
que elaborou o primeiro Plano Nacional contra o Alcoolismo, bem como à Comissão Interministerial 
que acompanhou a sua aplicação. De 2000 a 2006, dirigiu o Departamento de Psiquiatria e Saúde 
Mental do Hospital de São Francisco Xavier, que integra o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Foi 
assessor do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em 2008, 
como Coordenador Regional para a Saúde Mental, integrando por inerência a Coordenação Nacional 
para a Saúde Mental, à data integrada no Alto Comissariado da Saúde. Foi também coordenador Na-
cional para a Saúde Mental, entre 2011-2012, e membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. 
Dirigia o Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde desde 2012. 
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BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 58

Periodicidade: Semestral - 2º Semestre de 2018 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

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

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

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

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

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

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

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

No DSM 5 consta uma análise 

PERTURBAÇÕES DA PERSONALIDADE

Renata Frazão
Psicóloga Clínica ADEB

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

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

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

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

 Funcionamento interpesso-
al

 Controlo dos impulsos;
 Padrão duradouro é infle-

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

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

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

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

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

outra condição médica (por 
exemplo traumatismo cra-
niano)

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

Perturbações de Persona-
lidade do Grupo A

Perturbação Paranóide da 
Personalidade

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

Perturbação Esquizóide da 
Personalidade

Padrão global de desprendi-
mento das relações sociais e uma 
gama restrita de expressão emo-
cional em situações interpessoais, 
que pode incluir falta de desejo ou 
de prazer em relações de proximi-
dade, incluindo fazer parte de uma 
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de actividades solitárias, pouco 
prazer em variadas actividades, 
incluindo sexuais, aparente indi-
ferença ao elogio ou critica, frieza 
emocional, desprendimento ou 
aplanamento da afectividade.

Perturbação Esquizotípica da 
Personalidade

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

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

Perturbações de Persona-
lidade do Grupo B

Perturbação Antissocial da 
Personalidade

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

Perturbação Estado Limite da 
Personalidade (Borderline)

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

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

Perturbação His-
triónica da Personali-
dade

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

Perturbação Narcísica da Per-
sonalidade

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

Perturbações de Persona-
lidade do Grupo C

Perturbação Evitante da Per-
sonalidade

Padrão global de inibição so-

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

Personalidade Dependente da 
Personalidade

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

Perturbação Obsessivo Com-
pulsiva da Personalidade

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

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

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

GRAVIDEZ E DOENÇA BIPOLAR
HELENA ESTEVES
Médica Psiquiatra CHPL

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

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

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

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

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

1.PREPARE-SE

• Por consequência, é impor-
tante PLANEAR:

- Planeie a gravidez num perío-
do de eutimia.

- Use um método ANTICON-

CEPTIONAL para só engravidar 
quando realmente tiver decidido.

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

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

- Consulte um obstetra. 
- Consulte um dentista para 

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

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

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

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

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

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

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

• É importante FORTALECER-
-SE psicologicamente e fortale-

cer a sua decisão.
A mulher bipolar é pouco 

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

2. RISCOS PARA A MÃE

• Há risco de recaída caso reti-
re a medicação

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

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

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

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

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

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

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

3. RISCOS PARA O BÉBÉ

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

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

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

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

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

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

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

- Apesar de estar colocado na 
classe D da FDA (evidência de ris-
co fetal) manter o Lítio pode ser 
uma opção a ponderar (a lesão 



IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais

439

R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

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

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

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

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

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

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

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

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

4. NÃO HÁ DECISÕES ISENTAS 
DE RISCOS

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

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

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

• Vale a pena? Os bipolares 
devem ter filhos?

Tantos cuidados podem con-
duzir a dúvidas e pura e simples-
mente desanimar a mulher bipo-
lar e colocar em causa se vale a 
pena engravidar, mas como refe-
re Kate Jamison, autora do livro 
“Uma mente Inquieta”… a minha 
vida tem sido uma vida maravilho-
sa apesar dos horrores da doença 
bipolar. Sinto-me grata por ter 
nascido e não me imagino a não 
querer passar o dom da vida a ou-
tro ser.”
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A Associação de Apoio aos Do-
entes Depressivos e Bipolares, 
ADEB, em consonância com os 
seus objetivos estatutários, de-
senvolveu nas áreas geográficas 
da Grande Lisboa e do Grande 
Porto, entre 1 de Setembro de 
2017 e 31 de Agosto de 2018 o 
projeto “Mais Saúde, Mais Quali-
dade de Vida”, cofinanciado pela 
Direção-Geral da Saúde, DGS, no 
âmbito do Programa Nacional de 
Saúde Mental, afim da promo-
ção da saúde mental, particular-
mente das Perturbações Bipolar 
e Depressão Major, de modo a 
concorrer para uma prevenção do 
suicídio, através de metodologias 
complementares e relevantes da 
intervenção médica, nomeada-
mente as intervenções psicotera-
pêuticas e psicoeducativas, bem 
como os grupos de ajuda mútua.

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

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

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

“Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida” 
cofinanciado pela 

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

Sérgio Paixão,
Psicólogo Clínico Sede ADEB

Cármen Gonçalves
Assistente Social Sede ADEB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após o termo do projeto, con-
tamos continuar a contribuir, de 
forma sustentada, através de 
uma intervenção especializada e 
próxima que conta com a experi-
ência profícua dos trabalhadores 
da ADEB, aliada a uma visão es-
tratégica e conhecedora da reali-
dade por parte de dirigentes com 
a experiência e vivência de um 
diagnóstico, para promoção da 
saúde.
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BIPOLAR
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES DEPRESSIVOS E BIPOLARES Nº 59

Periodicidade: Semestral - 1º Semestre de 2019 - Preço: 2.50€ c/iva incluído 

A.D.E.B.
www.adeb.pt

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 6 de Abril de 
2019, no Fórum da Sede Nacional da ADEB, Av. De Ceuta, nº53. 1300-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: 1- Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas do ano 2018;
 2- Análise e Aprovação do projeto de Estatuto de Sócio Honorário e  
    Benemérito;
Das 11:45 às 12:30 Horas: -  Colóquio subordinado ao tema “Família, Rede Social e Resiliência na
    Doença Bipolar: Um Olhar Sistémico” - Mafalda Fernandes, Psicóloga
    Clínica- Delegação Região Norte da ADEB
Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A FAMÍLIA, 
Rede Social e Resiliência

na DOENÇA BIPOLAR
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O papel da ADEB tem sido des-
de 1991, o de facultar informação 
sobre a doença Bipolar e Unipolar 
a doentes e familiares, em contex-
to individual ou em grupo, numa 
perspetiva integrativa que inclui 
uma forte componente psicotera-
pêutica e psicoeducativa. 

No tratamento de qualquer pa-
tologia crónica, a educação para 
a doença tem sempre um papel 
primordial, como motor da coope-
ração entre o doente e o seu mé-
dico ou terapeuta. A intervenção 
psicoterapêutica e psicoeducativa 
na doença bipolar e unipolar tem 
como alicerces a identificação das 
necessidades individuais de cada 
indivíduo e a procura do estabe-
lecimento de um plano de Reabi-
litação Psicossocial que potencie 
as suas capacidades, com vista à 
recuperação não apenas da esta-
bilidade clínica ao nível da doença 
psiquiátrica, mas também a capa-
citação do indivíduo na sua indivi-
dualidade e na sua capacidade de 
produzir algo mais abrangente e 
positivo.

A necessidade de uma melhor 
instrução e educação, designada 
psicoeducação quando aplicada 
às doenças psiquiátricas, tornou-
-se evidente já que a adesão ao 
tratamento e ao estigma são re-
conhecidos como problemas de 
maior importância na doença 
Bipolar (Bauer, 2002, citado por 
Jara, 2008). Pretende-se encora-
jar as pessoas a manter o controlo 
das suas vidas, a estabelecer os 
seus próprios objetivos, a partici-
par ativamente nas decisões com 
elas relacionadas, tornando-se, 
progressivamente, agentes ativos 
e responsáveis no processo de re-
abilitação (Ornelas, 2000).

Intervenção da ADEB 
Junto dos Familiares

Renata Frazão
Psicóloga Clínica e Gestora Executiva 
da Qualidade da ADEB

 
INTERVENÇÃO NA FAMÍLIA DE 

DOENTES BIPOLARES

A intervenção na doença 
bipolar passa também 
pela articulação com a 
família dos doentes. Ao 

lidar com doença mental 
crónica, a primeira linha 

de intervenção está 
(quase) sempre ao nível 

dos cuidadores primários 
(normalmente a família), 

ainda que em alguns casos 
este suporte venha de 
outros intervenientes. 

Para todos é importante que 
exista uma abordagem psicoedu-
cativa, que estimule o conheci-
mento sobre a doença e a adequa-
ção de formas de intervenção que 
facilitem a recuperação do doente 
e melhoria da relação familiar (ou 
outra). O surgimento da doença 
causa inevitavelmente um desvio 
na evolução natural da estrutura 
familiar, alterando as relações de 
equilíbrio familiar de forma cen-
trífuga. Sampaio (2008) acrescen-
ta que, após o impacto inicial, a fa-
mília consegue esclarecer-se em 
relação ao diagnóstico, passando 
por fases de grande insegurança 
em relação à capacidade de resis-
tir a este desafio, de culpabilidade 
e mesmo de dramatismo, chegan-
do eventualmente a uma fase de 
aceitação da doença, conseguindo 
até selecionar, dentro da família, 
o elemento mais capaz para lidar 
com a situação. 

A imprevisibilidade e as mu-
danças dos estados de humor de 

Legenda de imagem: Fotografia de flor
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7alguém com doença bipolar preju-
dicam a vida doméstica, podendo 
gerar stress nas relações levan-
do-as inclusivamente à rutura. 
Assim, os desafios da perturbação 
bipolar não se limitam apenas aos 
que sofrem desta perturbação, 
afetando familiares e amigos que 
também precisam de apoio para 
gerir as dificuldades com que se 
deparam (Fernandes, 2007).  No 
que diz respeito aos familiares, 
vários estudos indicam que o peso 
destas famílias é grande (Chakra-
barti e tal., 1992; Perlick e tal., 
1999, referidos por Colom e Vieta, 
2006). Perlick l (2001, referido por 
Colom e Vieta, 2006) vai mais lon-
ge ao referir que alguns estudos 
apontam para que o “peso” que a 
família carrega seja indicador do 
percurso clínico do doente.

Os programas alargados para o 
tratamento da doença bipolar pre-
tendem cada vez mais envolver os 
familiares, uma vez que esta do-
ença ataca somente uma pessoa, 
mas afecta muitas no seio da famí-
lia (Mondimore, 2002/2003). As al-
terações da doença bipolar podem 
ver-se na capacidade da família de 
tomar resoluções, no acesso a re-
cursos financeiros assim como na 
dinâmica das funções no seio da 
família (Fernandes, 2007). 

APOIOS NA ADEB 
PARA OS FAMILIARES

A ADEB desenvolve Grupos 
Psicoeducativos (GPE) destina-
dos a Familiares de Pessoas com 
diagnóstico de doença Bipolar ou 
Esquizoafectiva com vista a uma 
melhor compreensão e participa-
ção ativa no tratamento e reabi-
litação da pessoa com patologia. 
Estes grupos ajudam a criar ex-
pectativas realistas e mais posi-
tivas no que respeita à doença, à 
terapêutica e à reabilitação. A psi-
coeducação é vista como uma fer-
ramenta profilática crucial. Estes 
grupos proporcionam um espaço 
de aprendizagem intensiva sobre 
a doença Bipolar e Esquizoafecti-
va, dado por um dos psicólogos da 
ADEB, no decorrer de 4 a 6 dias, 
normalmente uma vez por sema-

na, durante 2 horas, em horário 
pós-laboral se necessário.

Para além destes 
grupos Psicoeducativos, 

existem os Grupos de 
Ajuda Mútua (GAM), em 
que vários familiares se 
reúnem mensalmente, 

proporcionando um 
espaço de debate, partilha 

e troca de experiências 
e estratégias entre 
todos os familiares/

cuidadores presentes com 
a coordenação de um dos 

psicólogos da ADEB.

Para além das intervenções em 
grupo destinadas aos familiares, 
existe a possibilidade de que fre-
quentem consultas de psicologia 
clínica e psicoterapia, ou que se-
jam realizadas sessões familiares 
juntamente com o terapeuta de 
referência do associado com pa-
tologia, com vista a identificar as 
dificuldades existentes e, em con-
junto, definirem-se estratégias 
que ajudem a dinâmica familiar.

Existe ainda o Apoio aos Ado-
lescentes, em que a ADEB propor-
ciona sessões de psicologia clínica 
e psicoterapia e/ou psicoeducação 
destinadas quer a adolescentes e 
jovens com patologia, quer a ado-
lescentes e jovens que são familia-
res de alguém com patologia, para 
que também eles possam usufruir 
de um apoio especializado que os 
ajude a desenvolver 
estratégias adaptati-
vas adequadas para 
um processo mais 
saudável de aceitação 
e gestão da sua rela-
ção com a doença ou 
com o seu familiar.

Qualquer um des-
tes apoios está dispo-
nível na ADEB, bas-
tando que nos con-
sulte e se informe das 
condições para poder 
usufruir dos mes-
mos. Mais informação 
disponível em www.
adeb.pt   
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Legenda de imagem: Imagem de três mãos sobrepostas, 

simbolizando uma família
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As Perturbações do Humor e 
a sua influência nas Relações 

Afetivas
Diana Cruz
Psicóloga Clínica e Terapeuta Familiar

Pensar nas perturbações do 
humor como doenças individuais 
representa uma visão muito redu-
cionista da experiência daqueles 
que sofrem destes quadros clíni-
cos.

As perturbações 
depressivas e bipolares 
têm um impacto muito 
claro, não apenas na 

individualidade daquele 
que apresenta a doença, 

mas também a um 
nível sistémico mais 

abrangente, já que afeta 
toda a vida da pessoa, 

desde o seu padrão 
de sono, até ao seu 

desempenho profissional 
e relacionamentos com a 

família e amigos.

Daqui deriva a necessidade 
de intervenção não apenas com a 
pessoa diagnosticada, mas tam-
bém com a rede de suporte mais 
significativa, regra geral (mas 
nem sempre), a família. Esta im-
portância decorre, não apenas da 
evidência científica de que uma 
intervenção sistémica diminui o 
número de recaídas e o risco de 
não-adesão ao tratamento, mas 
também da necessidade da pró-
pria família em ter uma melhor 
compreensão de todo o processo 
da doença e do tratamento, e de 
receber apoio para lidar com o 
seu próprio processo de aceitação 
e emoções associadas.

Nestas famílias, é habitual en-
contrarem-se ruturas relacionais 

ou relações de elevada tensão, 
frequentemente consequentes da 
exaustão e da incompreensão as-
sociadas à doença; dos sentimen-
tos de vergonha, rejeição, desilu-
são, descritos pelos doentes e fa-
miliares; e das características de 
personalidade concomitantes com 
a doença e que contribuem para 
padrões relacionais mais conflitu-
osos. Para além disso, o contacto 
com técnicos e com serviços de 
saúde é uma realidade esgotante, 
repetida nestas famílias e, even-
tualmente, marcada por experi-
ências de desilusão. No caso dos 
familiares, estes sentem, por ve-
zes, que não são considerados no 

tratamento como elementos ne-
cessitados de apoio.

As relações conjugais e as re-
lações com os filhos são duas das 
relações (embora, obviamente, 
não as únicas) que sofrem um 
impacto negativo importante com 
a experiência de doença. Na rela-
ção conjugal, alterações da rotina 
diária, da sexualidade e da esta-
bilidade emocional, bem como as 
consequências ao nível dos cuida-
dos e tarefas domésticas, no orça-
mento familiar e na rotina laboral, 
são as principais alterações que 
se verificam e que afetam o casal 
e a sua história de relação.

Por outro lado, os parceiros 

Legenda de imagem: Imagem de casal abraçado
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são aqueles que identificam mais 
precocemente os “sinais de alar-
me” para uma nova crise (seja 
depressiva ou hipomaníaca/ ma-
níaca) e que têm a possibilidade 
de os sinalizar junto do doente (e 
técnicos envolvidos), contribuindo 
para a identificação do período de 
crise, para uma intervenção mais 
atempada e, consequentemente, 
eficaz.

As relações com os filhos são 
também das mais afetadas, na 
medida em que é comum uma 
dificuldade, ou mesmo incapaci-
dade, da pessoa com doença para 
exercer a parentalidade. Noutros 
casos, essa parentalidade é exer-
cida de forma inconsistente ou 
insegura, padrões parentais asso-
ciados a decréscimo de bem-estar 
psicológico nos filhos. No caso dos 
filhos mais velhos – e, por vezes, 
até dos mais novos – é usual uma 
inversão de papéis no sistema fa-
miliar, em que são os filhos que 
se comportam como cuidadores 
e não como cuidados, investindo 
na monitorização e satisfação das 
necessidades dos pais com do-
ença psiquiátrica. Esta inversão 
na relação pais-filhos, pode ser 
uma experiência muito dolorosa 
para ambas as partes, contribuin-
do para sentimentos de inutilida-

de, para os primeiros, de rejeição 
para os segundos e, habitualmen-
te, desqualificação para ambos. 
Esta escalada de emoções nega-
tivas ocorre, sobretudo, quando 
os familiares e doentes não fo-
ram ainda alvo de uma interven-
ção psicoeducativa que os ajude 
a melhor compreender e aceitar 
a doença e os processos a ela as-
sociados. Outro aspeto, específico 
na relação pais-filhos, concerne 
os receios dos filhos de terem 
maior risco de manifestarem eles 
próprios a doença, obrigando-os a 
confrontarem-se, ainda que hipo-
teticamente, com essa realidade 
ameaçadora. 

Um aspeto particular da expe-
riência individual e familiar com 
as perturbações do humor, são os 
casos em que a pessoa com doen-
ça apresenta ideação suicida ou 
tentativas de suicídio.

O suicídio é um fenómeno mui-
to assustador para os cuidadores 
– e também para os doentes – que 
são inundados de emoções nega-
tivas e até contraditórias, nome-
adamente, zanga e medo. Zanga 
por sentirem que o doente quer 
“abandonar-nos”; medo pelo con-
fronto óbvio com a destruição, a 
morte, a perda incontornável que 
representa para a família. 

É importante a família compre-
ender que as ideias de suicídio re-
presentam um enorme desespero 
no doente e não uma rejeição para 
o outro. Para além disso, em de-
terminadas condições, as ideias 
de suicídio podem representar 
uma verdadeira desorganização 
do pensamento, constituindo mais 
um sintoma da doença que exige 
tratamento especializado.

 Os cuidadores têm um papel 
muito importante na monitoriza-
ção e contenção do risco de auto-
destruição. As estratégias que a 
família pode adotar são, sobretu-
do: 1) restringir o acesso a meios 
letais (e.g., fármacos, armas, ob-
jetos cortantes); 2) acompanhar 
o doente impedindo o seu isola-
mento; e, 3) recorrer aos serviços 
de saúde disponíveis (e.g., médico 
assistente ou serviço de urgência).

Todos estes dados, apontam 
para a necessidade de veicular-
mos a todas as pessoas com do-
ença e seus cuidadores, a psico-
educação adequada, bem como o 
acesso a uma rede de apoio (técni-
co e social) que facilite um diálogo 
familiar sobre as dificuldades que 
todos os elementos atravessam 
na adaptação à doença, bem como 
na sua aceitação e na vivência da 
mesma, ao longo do tempo.

Legenda de imagem: Imagem de família a caminhar no campo
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ENTREVISTA 
ao Presidente da Direcção 

da ADEB
RB (Revista Bipolar) – Como 

surgiu a ADEB? 
O Dr. José Manuel Jara, Médico 

Psiquiatra e Chefe de Serviços, na 
altura no Hospital Júlio de Matos, 
teve a ideia pioneira de se criar no 
início dos anos 90 uma associa-
ção na área da psiquiatra e saúde 
mental em Portugal, com o apoio 
e empenho de dezenas de colegas 
psiquiatras e outros profissionais 
da área da saúde mental a nível 
nacional, e com o objetivo de pro-
porcionar ajuda moral, física e 
psíquica às pessoas com doença 
Depressiva (Unipolar) e Maníaco 
Depressiva (Bipolar) e aos seus 
familiares.

A fundação da associação 
ocorreu em 5 de junho de 1991, 
por uma comissão de fundado-
res na sua maioria composta por 
pessoas com diagnóstico e es-
tabilizadas, familiares, médicos 
psiquiatras, enfermeiros e outros 
técnicos da área da saúde mental.

O primeiro elenco diretivo da 
associação era constituído pe-
los seguintes associados: José 
Manuel Jara (psiquiatra), Maria 
Bandeira e Cunha (psiquiatra), 
Lucília Eduarda Abrantes Bravo 
(psiquiatra), Artur Augusto Ribeiro 
(bipolar), Carlos Alberto Malhei-
ro (bipolar), Domingos António 
Pereira (bipolar), Delfim Augusto 
d`Oliveira (bipolar), Maria Alice 
Nobre (psiquiatra) e Maria Elisa-
bete Figueiredo (familiar).

RB - O que o levou a apoiar e 
participar na fundação da ADEB?

Há uma máxima que reza o 
seguinte: “a necessidade aguça o 
engenho ( …) e Juntos somos mais 
fortes para derrubar muros e pre-
conceitos”.  Foi com base nestes 

lemas que decidi integrar e par-
ticipar num grupo de pares, com 
problemas de saúde mental, a fim 
de existir uma maior defesa dos 
meus direitos e dos meus parcei-
ros, em conformidade com a pato-
logia diagnosticada, com o estado 
de saúde, circunstâncias e neces-
sidades, na formação e gestão da 
primeira resposta social criada na 
altura: Grupos de Autoajuda.

Apraz salientar que Organiza-
ção Mundial de Saúde e a Direção 
Geral de Saúde, na década de 90 
publicou estudos e estatísticas 
onde considerava existir que em 
Portugal, uma prevalência na po-
pulação adulta de 1% a 1.5% de 
pessoas com a doença Bipolar e 
entre 5% a 10% com a Depressão, 
implicando a necessidade da pu-
blicação legislativa do Despacho 
Conjunto nº 407/98 de 18 de Ju-
nho, pelo Ministério da Saúde e do 
Trabalho e Solidariedade, “devido 
às necessidades demográficas, 
sociais e familiares que se vinham 
operando na sociedade portugue-
sa determinam novas necessida-
des para certos grupos da popula-
ção, nomeadamente pessoas mais 
idosas, as pessoas com deficiência 
e as que têm problemas de saúde 
mental”.

O presente Despacho veio criar 
e identificar respostas às neces-
sidades dos grupos alvo consi-
derados de modo a revestir as 
seguintes formas de intervenção: 
a) Apoio Social, b) Cuidados Conti-
nuados e c) Respostas Integradas.

No início, a acção da então de-
nominada ADMD (Associação de 
Apoio aos Doentes Depressivos e 
Maníaco Depressivos), era prin-
cipalmente a divulgação e pre-
venção da Depressão e Doença 

Delfim Augusto d’ Oliveira 
é o Presidente da Direção da 
Associação de Apoio a Doentes 
Depressivos e Bipolares – ADEB, 
que faz 28 anos em 2019, e que é 
a maior IPSS de utilidade pública, 
com fins de saúde e social na área 
da Saúde Mental em Portugal.

Esta entrevista tem por 
finalidade conhecer melhor 

o homem que está por detrás 
dos destinos da Associação de 

Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares, ADEB, e que 

dedicou os últimos vinte oito 
anos na Direção desta IPSS, 

19 dos quais como Presidente 
da Direção, com vista a que 
todos aqueles que padecem 
de Doença Bipolar e Doença 

Depressiva possam sentir que, 
apesar de todas as dificuldades 

e preconceitos da sociedade 
portuguesa relativamente à 

doença mental, podem contar 
com uma Associação que foi 
criada a pensar neles e que 

se destina apenas a uma 
finalidade: AJUDAR TODOS 

AQUELES QUE A PROCURAM 
na promoção, educação e 

prevenção da Doença Unipolar 
e Bipolar em Portugal!
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13Bipolar, e teve como foco os con-
gressos de psiquiatria, simpósios 
sobre a Unipolar e Bipolar, com 
distribuição do Boletim Bipolar, 
documentação psicopedagógica 
alusiva à doença Unipolar e Bipo-
lar e uma participação muito ativa 
na comunicação Social.

A ADMD tinha uma matriz co-
munitária, algo inovador na altura 
em Portugal, e as pessoas que a 
procuravam sentiam um acolhi-
mento e apoio fraterno, tinham 
acesso a informação especiali-
zada, conhecimento e cuidados a 
ter sobre a doença, bem como a 
participar em grupos de autoaju-
da, simpósios, colóquios, sessões 
psicopedagógicas, apoio telefóni-
co e ampla distribuição gratuita de 
documentação psicopedagógica.

RB - Foi difícil o início da Asso-
ciação?

A Associação foi considerada 
na altura pelas tutelas como uma 
associação que veio preencher 
um vazio e proporcionar um apoio 
às pessoas com perturbações 
do humor depressivo e maníaco-
-depressivo, uma porta aberta e 
um reduto afetivo de âmbito co-
munitário em Portugal, mas foi 
só em 1998 que foi estabelecido o 
1º Acordo de Cooperação Atípico, 
com o Centro Regional de Segu-
rança Social de Lisboa, a fim de 
comparticipar financeiramente a 
presença e participação de 40 as-
sociados em Grupos de Auto Ajuda 
em Lisboa.

Até então, não tendo apoios es-
tatais, a ADMD tinha dificuldades 
e carências sentidas na falta de 
instalações adequadas, recursos 
humanos insuficientes e logística, 
supridas parcialmente pelo em-
penho solidário dos membros dos 
Corpos Sociais.

A associação desde o seu iní-
cio de atividade teve sempre uma 
grande procura, em média cerca 
200 a 300 pessoas novas por ano, 
apesar da falta de apoio institucio-
nal, que procuravam mais infor-
mação acerca de como prevenir 
e tratar a doença, para si ou para 
as suas famílias e ainda devido ao 
estigma e exclusão social da so-
ciedade.

RB - Qual tem sido a principal 
evolução e função desta Associa-
ção?

Ao longo da existência da Asso-
ciação existiram progressivas mu-
danças e adaptações às reformas 
sobre a legislação da saúde men-
tal, para além de mudanças de 
instalações da Sede Nacional em 
Lisboa e das delegações da Região 
Norte e Centro da ADEB, com cus-
tos elevados e algumas convul-
sões inevitáveis, mas importantes 
para acesso a melhores condições 
e acessibilidades para os utentes 
e associados.

A ADEB visa colmatar dificul-
dades como o facto de ainda se ve-
rificar entre 5 a 10 anos para que 
seja feito o primeiro diagnóstico 
da doença bipolar, implicando fal-

ta de tratamento médico e acom-
panhamento psicológico e psico-
terapêutico adequados e desgaste 
dos familiares e amigos.

A intervenção dos psiquiatras 
no diagnóstico e tratamento das 
pessoas com estas doenças cróni-
cas é essencial a fim haver mais e 
melhor saúde mental. O apoio dos 
psicólogos e psicoterapeutas re-
presenta um complemento muito 
importante para a estabilização 
da doença e para uma intervenção 
psicoeducativa adequada junto do 
doente e da sua família. Os Gru-
pos de Autoajuda ou Ajuda Mútua 
são importantes para permitir a 
partilha e combate ao estigma e 
isolamento, e os Grupos Psicote-
rapêuticos são uma parte crucial 
do processo de responsabilização 

Legenda de imagem: Imagem de barco no mar
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Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de Novembro de 
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Saúde Mental e Envelhecimento: 
Perturbação Bipolar no Idoso
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Introdução

A perturbação bipolar acom-
panha o indivíduo ao longo da sua 
vida. Muitos destes doentes, com 
um tratamento adequado, conse-
guem viver com longos períodos 
de eutimia, ou seja, sem crises 
graves, mantendo a sua funcio-
nalidade a nível laboral, social e 
familiar. 

Apesar disso, a perturbação 
bipolar tem um curso crónico e, 
nesse contexto, futuros episódios 
podem acontecer ao longo do ci-
clo de vida, sendo essencial ter 
consciência das situações de ris-
co, para permitir uma prevenção 
e tratamento adequados.

Quando falamos em pertur-
bação bipolar no idoso, referimo-
-nos aos pacientes com mais de 
60 anos, representando atual-
mente 25% do total, embora se 
espere que este número venha a 
aumentar para 50% até 2030. Isto 
deve-se não só ao envelhecimen-
to geral da população, como tam-
bém ao aumento da consciencia-
lização desta doença, permitindo 
um melhor diagnóstico desta na 
terceira idade. 

Desta forma, não podemos 
continuar a conceptualizar a per-
turbação bipolar no idoso como 
um subgrupo e a usar a mesma 
abordagem que se utiliza para 
adultos. Pacientes idosos têm ne-
cessidades especificas e são ne-
cessárias estratégias igualmente 
especificas para esta população. 

Com este aumento do número 
de pacientes idosos surge assim 
a necessidade de compreender 
as características próprias des-
ta população, quais as manifes-
tações clínicas mais frequentes 

nesta faixa etária, assim como 
desenvolver recomendações para 
tratamento que levem em consi-
deração essas especificidades.

Manifestações Clínicas no 
Idoso

Apesar da literatura, em geral, 
descrever as características da 
perturbação bipolar tendo como 
referência o adulto, sabemos que 
no idoso a manifestação dessas 
características pode ser distinta. 
No idoso, apesar da perturbação 
bipolar se caracterizar igualmen-
te pela oscilação de humor entre 
crises depressivas, crises de ma-
nia (ou hipomania) e fases de eu-
timia, o que acontece é que essas 
crises têm algumas especificida-
des relacionadas com uma fase 
diferente na vida do indivíduo, que 
têm por base determinantes quer 
biológicos, quer ambientais.

De acordo com estudos recen-
tes, os episódios da perturbação 
bipolar nesta faixa etária podem 
ser mais longos e, os intervalos 

entre estes, podem ser mais curtos. 
Por outro lado, a recorrência 

de episódios maníacos é maior no 
idoso, embora estes episódios se-
jam menos intensos. Geralmen-
te são caracterizados por maior 
hostilidade, irritabilidade e sinto-
mas mistos, em contraponto com 
os sintomas psicóticos de mania, 
que são menos frequentes. Ao 
invés, os sintomas depressivos, 
tornam-se mais presentes nes-
tas idades.

Relativamente aos períodos de 
eutímia, ou seja, aos períodos em 
que o humor está estabilizado, há 
evidências de que serão mais lon-
gos nos idosos. Apesar disso, os 
internamentos tornam-se mais 
prolongados, provavelmente de-
vido às comorbilidades associa-
das e à polimedicação. 

Comorbilidades e Alterações 
Cerebrais

A apresentação clínica, a gra-
vidade e a prevalência dos sin-
tomas maníacos e dos sintomas 

Saúde Mental e Envelhecimento: 
PERTURBAÇÃO BIPOLAR NO IDOSO
Mafalda Fernandes
Psicóloga Clínica da Delegação Norte da ADEB
Especialista em Psicoterapia e Neuropsicologia

Lia Fernandes
Médica Psiquiatra C.H.U.S.J.
Diretora Clínica da Delegação Norte da ADEB

Legenda: Casal de meia idade corre nas dunas da praia
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4 depressivos, são diferentes no 
idoso, relativamente ao adulto. A 
explicação sobre esta diferença 
não está ainda suficientemente 
esclarecida, mas sabe-se que a 
saúde física dos indivíduos será 
um dos fatores determinantes 
dessa diferença. 

Geralmente no adulto relacio-
na-se a perturbação bipolar com 
a história familiar de alterações 
do humor, enquanto que no ido-
so se relaciona com as alterações 
cerebrovasculares, bem como 
com a insuficiente resposta ao 
tratamento e com o risco aumen-
tado de deterioração cognitiva ou 
demência.

A mania pode acontecer como 
parte de um delírio ou demência, 
sendo neste caso secundária. Por 
outro lado, pode ser desencadea-
da por factores físicos, ainda que 
numa situação de perturbação bi-
polar previamente diagnosticada 
sendo, neste caso, primária. 

Se a mania acontecer na au-
sência de diagnóstico prévio de 
perturbação bipolar, mas num 
indivíduo com vulnerabilidade 
prévia para alterações do humor 
(com ou sem histórico de episó-
dios depressivos) esta continua a 
ser primária.

A mania pode assim acontecer 
nesta faixa etária, de forma pri-
mária, num indivíduo com diag-
nóstico prévio de perturbação bi-
polar ou como diagnóstico tardio 
de perturbação bipolar. A litera-
tura indica que apenas 10% dos 
pacientes bipolares são diagnos-
ticados depois dos 50 anos. Pode 
ainda acontecer como manifesta-
ção clínica de uma perturbação 
esquizoafetiva prévia.

A mania secundária, por ou-
tro lado, poderá ser causada por 
alguma doença orgânica, por de-
mência de Alzheimer, demência 
vascular ou demência frontotem-
poral, outras patologias neuro-
lógicas, ou ainda por medicação 
associada.

Desta forma, é aconselhável 
que na presença de um episódio 
de mania no idoso, seja feita a re-
colha de uma boa história clínica, 

quer do ponto de vista psiquiátri-
co, quer do ponto de vista somá-
tico, conducente a um correcto 
diagnóstico. 

Numa crise de mania tardia, 
poderá ser necessária, ainda, a 
realização de exames imagioló-
gicos, para uma avaliação mais 
aprofundada do ponto de vista 
neuropsiquiátrico, permitindo a 
identificação de alterações estru-
turais ou vasculares associadas.

Tratamento

Sendo a perturbação bipolar 
um problema de saúde não me-
nosprezável na terceira idade, 
que pode levar a grande procura 
dos serviços de saúde, torna-se 
fundamental desenvolver planos 
de tratamento adequados a esta 
faixa etária. Estas intervenções 
devem ser de natureza multidis-
ciplinar, envolvendo psiquiatras, 
psicólogos, terapeutas ocupa-
cionais, enfermeiros, geriatras, 
médicos de família, entre outros, 
bem como a família e os amigos. 
Os cuidados a serem desenvolvi-
dos devem basear-se numa ava-
liação individual de necessidades 
e devem incluir, adicionalmente à 
psicoeducação, o tratamento dos 
sintomas maníacos ou depressi-
vos, bem como o tratamento das 
comorbilidades, e ainda a inclu-
são em programas de redução 
de riscos (para evitar abuso de 
álcool, de tabaco, promoção de 
atividade física e adesão ao tra-
tamento). Além disso, nestes do-
entes idosos é ainda relevante a 
necessidade de apoio domiciliário 
nas tarefas de vida diária, bem 
como o suporte nas situações de-
correntes dos défices cognitivos 
e funcionais. Nesta intervenção 
deve-se combinar o tratamento 
farmacológico com a psicoterapia 
e intervenções psicossociais. 

As psicoterapias que têm de-
monstrado maior evidência de 
eficácia no tratamento do idoso 
com perturbação bipolar, são a 
terapia de grupo, terapia fami-
liar sistémica e terapia cognitivo-
-comportamental.

Considerações finais

Dada a tendência crescente de 
envelhecimento em todo o mun-
do, mais indivíduos sobrevivem 
até à idade avançada. Neste con-
texto, os profissionais de saúde 
que tratam os doentes geriátri-
cos, devem fazer um diagnóstico, 
o mais precocemente possível, da 
perturbação bipolar nestes ido-
sos, pelas graves repercussões 
que podem advir das comorbi-
lidades médicas e psiquiátricas 
associadas, que nesta faixa etá-
ria são a regra, e não a excepção. 
Deste modo, todas as decisões 
clínicas devem ter por base uma 
avaliação das necessidades des-
tes pacientes, conducente à op-
timização da sua independência 
e funcionalidade, à medida que 
envelhecem.

3 Episódios mais longos
3 Intervalos mais curtos entre 

episódios
3 Menor intensidade dos sinto-

mas na crise
3 Manias com menor sintoma-

tologia psicótica
3 Aumentam os sintomas de-

pressivos
3 Períodos mais longos de eu-

timia
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Este artigo da Revista Bipolar 
contém um resumo do artigo dos 
mesmos autores publicado na Re-
vista de Intervenção Psicossocial 1 

com o mesmo título.
O diagnóstico e respetivo tra-

tamento da Doença Bipolar tem 
início, em média, cerca de 5 anos 
após o aparecimento dos primei-
ros sintomas. Um dos fatores para 
esta situação que compromete 
seriamente o prognóstico, é o es-
tigma – o estigma social e o auto 
estigma – ao dificultar o reconhe-
cimento do problema como uma 
questão de saúde e, desse modo, 
com necessidade de um tratamen-
to adequado.

A Perturbação Bipolar pode 
afetar gravemente o bem-estar 
psicológico, familiar, profissional 
e social. Perante um tratamento 
adequado e certas condições e há-
bitos de vida que funcionam como 
fatores protetores, poderá haver 
uma estabilidade clinica e, conse-
quentemente, um projeto de vida 
assente na saúde mental.

Estigma na Doença Bipolar
Muitas vezes as consequências 

do estigma são descritas como 
sendo piores que as da própria do-
ença. O conceito de Estigma surge 
na Grécia Antiga através do termo 
steizen, uma marca realizada por 
cortes ou fogo no corpo de escra-
vos, criminosos ou traidores, de 
modo a avisar a população que se 
tratava de uma pessoa a evitar (Go-
ffman, 1988). 

Atualmente, o estigma continua 
a ser amplamente usado, como 
uma “marca” já não necessaria-
mente física, mas como o este-
reotipo que diferencia e identifica 
a pessoa, que assim passa a ser 
reconhecida socialmente por essa 
“marca”, perdendo desta forma a 
sua anterior identidade social. Ao 
longo da História muitas foram e 
são as pessoas que, por terem uma 
patologia, têm sido estigmatizadas. 

Perturbação Bipolar, 
Estigma, Psicoeducação

Quem tem um diagnóstico de do-
ença mental pertence, atualmente, 
a um dos grupos sociais mais afe-
tados (Arboleda-Florez, 2005; cita-
do por Melo, 2010). 

António Damásio (1994, p.60) 
refere que “as doenças do cére-
bro são vistas como tragédias que 
assolam as pessoas, as quais não 
podem ser culpadas pelo seu esta-
do, enquanto as doenças da mente, 
especialmente aquelas que afetam 
a conduta e as emoções, são vistas 
como inconveniências sociais nas 
quais os doentes têm muitas res-
ponsabilidades”. 

O estigma desenvolve-se fre-
quentemente quando certas ca-
racterísticas depreciativas são exi-
bidas por alguns indivíduos de um 
grupo e, são aceites pela cultura 
dominante como representativas 
de todos os elementos desse grupo 
estigmatizado (Melo, 2010). Surge 
assim uma identidade social asso-
ciada à pessoa com uma doença, 
“carregada” de estereótipos que 
prevalecem face a qualquer outra 
atitude ou papel social que possa 
desempenhar. Os estereótipos são 
diversos, desde perigosos, violen-
tos, desadequados, imprevisíveis, 
responsáveis pela sua doença, pre-
guiçosos ou vítimas dignas de pena 
(Xavier, Klut, Neto, Ponte, & Melo, 
2013; Link, Phelan, Bresnahan, 
Stueve, & Pescosolido, 1999). A 
discriminação, resultante do pre-
conceito, surge muitas vezes como 
um evitamento, constituindo uma 
forma punitiva ao impedir o direito 
a certas oportunidades (Corrigan & 
Lee, 2013). 

A falta de esperança e a bai-
xa autoestima, como resultado da 
perceção do estigma e de haver 
um diagnóstico de Doença Men-
tal, pode influenciar três variáveis 
centrais no processo de recovery: 
(i) aumento da depressão e risco 
de suicídio – por exemplo, se uma 
pessoa considera que ter uma do-
ença mental é ser incapaz e é o 

fim dos seus sonhos, então pode 
seriamente considerar o suicídio 
como hipótese. (ii) as relações so-
ciais – uma baixa auto estima tende 
a provocar isolamento. As estraté-
gias de coping usadas em respos-
ta a sintomas stressantes, podem 
ser essencialmente estratégias de 
evitamento ou, o uso do álcool ou 
drogas para atenuar os estados 
emocionais desagradáveis. Este 
tipo de estratégias de coping afeta 
diretamente as prestações a nível 
social, profissional ou académico, 
bem como a gravidade dos sin-
tomas. Quem usa estratégias de 
evitamento tende a evitar novos 
desafios, tal como novos empre-
gos. Mas, mesmo para quem está 
empregado, o uso deste tipo de 
estratégias pode levar à perda do 
emprego, se a pessoa constante-
mente evitar desafios ou tarefas 
com o receio de falhar. No que 
respeita às relações interpessoais, 
pode suceder um uso predominan-
te de estratégias menos asserti-
vas; (iii). Tudo isto tem um impacto 
significativo na gravidade dos sin-
tomas psicóticos. Não sugerimos 
que seja a causa desses sintomas 
psicóticos, mas certos autores re-
ferem que a sua gravidade e inca-
pacidade depende do grau de iso-
lamento social, do ter ou não um 
emprego e, do uso de estratégias 
de evitamento. Resumindo, se o 
estigma diminui a esperança e leva 
ao isolamento social, privilegiando 
estratégias de evitamento, o stress 
e a angústia daí resultantes pro-
vocam um aumento dos sintomas 
psicóticos (Yanos, Jay, Paul, & Ly-
saker, 2010).

Agir perante o estigma é impor-
tante pois trata-se provavelmente 
de um dos maiores obstáculos à 
recuperação e integração da pes-
soa com uma Perturbação Mental. 

O aceitar do diagnóstico ten-
de a ser um processo demorado, 
partilhado e apoiado por uma forte 
rede de suporte. Desde a família, 

Sérgio Paixão
Psicólogo Clínico ADEB – Sede Nacional

Renata Frazão
Psicóloga Clínica ADEB – Sede Nacional

1  Revista de Intervenção Psicossocial, N.º 3 (2017). Perturbação Bipolar, estigma e psicoeducação. Paixão, S., Frazão, R. (pp.117-134)
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Legenda:
Vulto de cabeça humana com uma peça de puzle

aos profissionais de saúde e seus 
pares. Após uma possível fase de 
negação, reconhecer que há algo 
de “errado” e associar esses sinais 
a sintomas a uma doença, permi-
te não os associar a questões da 
personalidade. Por exemplo, re-
conhecer a apatia num estado de-
pressivo, permite não os identificar 
como preguiça. Pretende-se, deste 
modo, que a pessoa se projete no 
futuro como base numa identida-
de, que deixou de ser “absorvida” 
pela doença. Importa ter em conta 
que, sem recuperar essa verda-
deira identidade, a pessoa tende a 
projetar-se no futuro apenas como 
doente e isso pode agravar ainda 
mais a sua condição.

Psicoeducação
A necessidade de uma melhor 

instrução e educação, designada 
psicoeducação quando aplicada às 
doenças psiquiátricas, tornou-se 
evidente já que a adesão ao trata-
mento e o estigma são reconheci-
dos como problemas de maior im-
portância na Doença Bipolar (Bauer, 
2002, citado por Jara, 2008). Preten-
de-se encorajar as pessoas a man-
ter o controlo das suas vidas, a es-
tabelecer os seus próprios objetivos, 
a participar ativamente nas decisões 
com elas relacionadas, tornando-
-se, progressivamente, agentes ati-
vos e responsáveis no processo de 
reabilitação (Ornelas, 2000).

Psicoeducação Para Familiares 
O surgimento da doença causa 

inevitavelmente um desvio na evo-
lução natural da estrutura familiar, 
alterando as relações de equilíbrio 
familiar de forma centrífuga. Sam-
paio (2008) acrescenta que, após 
o impacto inicial, a família conse-
gue esclarecer-se em relação ao 
diagnóstico, passando por fases 
de grande insegurança em relação 
à capacidade de resistir a este de-
safio, de culpabilidade e mesmo de 
dramatismo, chegando eventual-
mente a uma fase de aceitação da 
doença, conseguindo até selecio-
nar, dentro da família, o elemento 
mais capaz para lidar com a situ-
ação. 

A imprevisibilidade e as mudan-
ças dos estados de humor de al-
guém com Doença Bipolar prejudi-
cam a vida doméstica, podendo ge-
rar stress nas relações, levando-as 

inclusivamente à rutura. Assim, os 
desafios da Doença bipolar não se 
limitam apenas aos que sofrem 
desta Doença, afetando familiares 
e amigos que também precisam 
de apoio para gerir as dificuldades 
com que se deparam (Fernandes, 
2007). 

Comparativamente à população 
em geral, os cuidadores de doen-
tes com perturbação de humor 
apresentam elevados níveis de 
sintomas depressivos e fraco fun-
cionamento familiar. Heru, Ryan, e 
Madrid (2005) realizaram um estu-
do com aquilo que designaram por 
cuidadores ou familiares de doen-
tes com perturbação de humor. 
Neste estudo, definiram como o 
peso objetivo deste apoio a situa-
ção de saúde, finanças e atividades 
destes cuidadores e como o peso 
subjetivo, definiram a extensão em 
que estes se sentem sobrecarre-
gados, incluindo os sentimentos 
de preocupação, tensão, insónia e 
ressentimento. Ao longo do tem-
po, estes cuidadores continuam a 
manter elevados valores relativos 
a estes fatores (Hru & Ryan, 2004, 
citados por Heru et al., 2005). 

As mudanças de humor e a im-
previsibilidade da doença Bipolar 
são provavelmente a maior fonte 
de stress na estrutura familiar. 
Tratando-se de uma perturbação 
crónica, importa que a família logo 
se inteire do diagnóstico, história 
natural da doença e prognóstico. 
O papel da família pode ser tão ou 
mais importante que a ajuda espe-
cializada, sendo certo que os casos 
de melhor evolução são os dos do-
entes que contam com um apoio 
familiar consistente. (Sampaio, 
2008). O grau de stress ambiental 
no curso da doença Bipolar, o des-
gaste que os familiares que vivem 
com o doente experienciam e os 

pedidos destes familiares de mais 
informação e estratégias para 
gestão da doença, são alguns dos 
motivos que justificam a criação de 
intervenções psicoeducativas cen-
tradas na família do doente Bipolar 
(Reinares et al., 2002ª, citados por 
Colom & Vieta, 2006). 

PSICOEDUCAÇÃO para pessoas 
com diagnóstico de Doença Bipolar

Foi apenas no final dos anos 90 
e início do Século XXI que os pri-
meiros estudos de eficácia contro-
lada surgiram, apesar de se falar 
muito nestas temáticas desde os 
anos 70 (Perry et al., 1999; Colom 
et al., 2003a, b, citados por Colom 
& Vieta, 2006). Estes estudos per-
mitiram confirmar com segurança 
a relação próxima entre o conheci-
mento que um doente tem da sua 
doença e a melhoria no seu curso, 
um axioma aplicável em patologias 
psiquiátricas, bem como noutras 
áreas da medicina (diabetes, asma, 
problemas cardiovasculares, etc.). 
A importância da psicoeducação 
traduz-se também em termos de 
saúde pública, visto que o tempo 
que os médicos têm para as suas 
consultas nem sempre permite re-
alizar este trabalho psicoeducativo. 
Estes grupos têm um efeito eficaz 
e redutor de custos como comple-
mento ao apoio dos psicofármacos, 
proporcionando acesso ao conhe-
cimento para uma melhor gestão 
da doença. A psicoeducação deve 
ser uma atitude do médico para 
o seu doente, que envolve infor-
mação sobre a doença e sobre a 
medicação, bem como através da 
monitorização dos sintomas. Outra 
vantagem no tratamento psicoedu-
cativo dos doentes Bipolares dá-se 
ao nível do aumento da qualidade 
dos cuidados percecionados pelo 
doente, o que frequentemente me-
lhora a relação terapêutica e a ade-
são à terapêutica farmacológica, 
bem como na melhoria da capaci-
dade do doente de pedir ajuda em 
situações mais complexas. Esta 
intervenção acentua o sentimento, 

Legenda:
Mão a segurar uma peça de puzle
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7por parte do doente, de que tem 
um papel ativo no seu tratamento, 
integrado numa equipa. (Colom & 
Vieta, 2006).

A psicoeducação potencia a 
aliança terapêutica baseada na co-
laboração, informação e confiança. 
O objetivo de uma ação psicoeduca-
tiva visa a redução de episódios de 
oscilação de humor extremas em 
ambas as polaridades, bem como 
a redução das hospitalizações. Há 
que proporcionar informação ade-
quada sobre a doença, melhorar 
a adesão terapêutica e facilitar a 
deteção precoce dos episódios. 
Pretende-se dar a quem tem o 
diagnóstico bipolar informação 
teórico-prática para compreender 
e lidar com as consequências da 
doença (no contexto de um modelo 
médico), para transformar a doen-
ça na doença deles (Colom & Vieta, 
2004), o que basicamente significa 
tentar entender a relação comple-
xa entre sintomas, personalidade, 
ambiente interpessoal, efeitos co-
laterais da medicação e a assunção 
de responsabilidade (não de culpa) 
em relação à doença, permitindo 
que colaborem ativamente no seu 
tratamento. Doentes que não com-
preendem a sua doença sentem-
-se incapazes para projetar planos 
para o seu futuro. A psicoeducação 
também acentua o sentimento de 
que são compreendidos. Algo que 
perturba o percurso de uma doen-
ça psiquiátrica é, por um lado, os 
sintomas da própria doença e, por 
outro lado, o sentimento de que 
não é compreendido pelos outros 
ou, pior ainda, não perceber o que 
se passa consigo mesmo, nem o 

que esperar (Colom & Vieta, 2006). 
O doente tem direito a ser informa-
do acerca da sua doença. Na doen-
ça Bipolar, a educação dos doentes 
é essencial para o tratamento da 
patologia porque o comportamento 
que têm, muitas vezes determina o 
curso que a doença pode ter (Co-
lom & Vieta, 2006).

Atualmente, a estratégia de 
tratamento é cada vez mais profi-
lática. Ou seja, com o auxílio da psi-
coeducação, uma boa adesão tera-
pêutica e uma atitude pró-ativa da 
pessoa com o diagnóstico em cola-
boração com a sua rede de supor-
te, família e técnicos de saúde, é 
possível agir na área da prevenção 
das recidivas. Espera-se assim, 
uma menor necessidade de inves-
tir em internamentos com uma 
consequente diminuição das fases 
agudas da doença. O investimen-
to na prevenção traz desta forma 
consequências diversas, quer para 
quem sofre da doença quer no que 
diz respeito a gastos associados 
aos custos do tratamento. 

É igualmente importante a sen-
sibilização para uma melhor com-
preensão e conhecimento destas 
patologias junto da população em 
geral, de modo a diminuir o estig-
ma associado e, promover a saúde 
mental e prevenção das perturba-
ções mentais.
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UMA HISTÓRIA REAL
A M. tem o diagnóstico de doença bipolar desde os seus 23 anos e procurou, desde o início do diagnóstico, 

há mais de 20 anos, encontrar alguma informação clara e objetiva para uma melhor gestão da sua doença. 
Numa fase inicial existiram muitas dúvidas, suas e da sua família, em relação às características da doença, 
motivos porque tinha aparecido e acerca de que estratégias implementar para controlar as oscilações do hu-
mor. A terapêutica farmacológica foi essencial para a estabilização, mas a M. sentia necessidade de um apoio 
mais abrangente, em especial nas fases mais depressivas e após as crises, para que conseguisse entender 
melhor o que contribuía para que a doença se agravasse em determinados contextos. Nas consultas de psico-
logia da ADEB conseguiu identificar estes contextos, definir estratégias preventivas e melhorar a sua comu-
nicação com a sua família e profissionais de saúde. Nos grupos de ajuda mútua e psicoterapêuticos percebeu 
que não estava sozinha e aprendeu e partilhou diferentes experiências de gestão da doença. Recebeu apoio 
psicoeducativo para entender as suas características pessoais e as suas pessoas mais próximas também 
receberam esse tipo de apoio para saber como a ajudar, o que se traduziu numa melhor comunicação e mais 
eficaz prevenção das recaídas e controlo das fases mais difíceis. Hoje a M. percebe o que se passa consigo e 
aceita o seu diagnóstico. Fez alguns ajustes na sua vida que lhe trazem mais controlo do stress do dia a dia e 
qualidade de vida e é uma participante ativa e envolvida no seu próprio processo de recuperação.
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8 O Papel das Famílias 
na Doença Bipolar

Artigo publicado em Abril de 2012

Prof. Dr. António Sampaio
Médido Psiquiatra 
Membro do Conselho Científico e Peagógico da ADEB

A família implica uma união 
voluntária com durabilidade sufi-
ciente para estabelecer uma co-
erência cultural e afectiva entre 
os pais e os filhos. Dessa manei-
ra, a família nuclear, cria laços 
afectivos e de compromisso que 
deverão ser hierarquicamente, e 
legalmente, superiores a quais-
quer outros que qualquer ele-
mento estabeleça com outro da 
comunidade, até à formação de 
nova família. Contudo, hoje, a nova 
família não surge apenas quando 
um dos filhos se casa. Nas últimas 
décadas, temos assistido a mu-
danças significativas na estrutura 
familiar. A família tradicional so-
freu sérias transformações. Modi-
ficações nas estruturas familiares 
são hoje cada vez mais frequentes. 
Como acontece após ocorrer o di-
vórcio que, termina com a relação 
conjugal. O agregado familiar 
constituído por pais e filhos com 
uma organização temporo-espa-
cial estável é hoje rara. De facto, 
a conceptualização “clássica” do 
ciclo de vida da família ( 1 – Casal 
sem filhos; 2 – Casal com filhos: 
crianças, adolescentes, adultos 
jovens; 3 – Casal novamente sem 
filhos a residir no mesmo espaço) 
é hoje, muito mais um conceito 
que uma realidade. Por outro lado, 
a coesão familiar é hoje muito di-
ferente. A partilha de tempo e de 
espaço entre os vários elementos 
é hoje muito reduzida.

Acresce, que na sociedade eu-

ropeia contemporânea, a mulher 
tem um papel social tão impor-
tante quanto o homem e a educa-
ção dos jovens está muito ligada à 
sua capacidade de interagir com 
outros elementos de dentro e de 
fora da comunidade. As fronteiras 
políticas, como as familiares, fica-
ram muito permeáveis. Delega-se 
nas escolas a responsabilidade da 
educação dos filhos e nas institui-
ções de saúde a abordagem dos 
problemas de saúde. A ausência, 
impede a intimidade e desrespon-
sabiliza.

A “sociedade de comunicação” 
que se tem vindo a desenvolver 
desde o pós-guerra, tem levado, 
nas últimas décadas, à criação de 
um “espaço hiperpúblico”. Cria-
ram-se “salas de chat”, a Internet 
permitiu a ilusão do “parceiro ide-
al”, porque imaginário, ouvidor e 
confessor. A ligação social é hoje, 
muito mais ampla, mas também 
muito frágil. As famílias vêm os 
seus tempos de convívio mono-
polizados pelos meios de comu-
nicação social e pela informática. 
De facto, os media apoderaram-
-se da comunicação e as antigas 
formas de comunicação social 
não são mais usadas. As famílias 
encontram-se mais isoladas e 
nucleares, só se encontrando em 
rituais, de forma pouco autêntica, 
num mimetismo da normalização 
mediatizada. Em grande medi-
da, os media têm vindo a impor 
uma orientação externa da acção 

humana. Grande parte dos com-
portamentos humanos são deter-
minados pelos media. Existe uma 
certa confusão entre os fenóme-
nos reais e a sua representação, 
passando estes a ter, em grande 
parte, o valor da realidade. As-
sim, a emergência de fenómenos 
privados, como as alterações do 
comportamento, tendem a ser vis-
tos como marginais, aberrantes e 
mesmo anti-sociais. Muitas vezes 
a reacção imediata do cônjuge do 
doente mental ainda jovem, é a 
fuga ao problema e a vontade de 
o “devolver” à família originária, 
como se esta fosse a única com 
solidez suficiente para “aguentar” 
tal fenómeno.

Por outro lado, a “sociedade 
da comunicação” impõe uma ra-
cionalidade dos comportamentos 
e os limites da normalidade do 
comportamento humano estão 
agora mais estreitos. Instalou-se 
de certa maneira, uma “ditadura 
da normalidade” que gera muito 
mais vezes o sentimento de exclu-
são.

Cada vez mais, é em famílias, 
muito nucleares ou monoparen-
tais e com fraca coesão emocional 
que, o doente bipolar tem de en-
contrar apoios.

As mudanças de humor e a 
imprevisibilidade com que estas 
acontecem no doente bipolar, são 
provavelmente a maior fonte de 
stress na estrutura familiar. Tra-
tando-se de um perturbação cró-

A família é uma instituição eminentemente humana. Para o seu completo desenvolvimento, 
foram necessários uma consciência e um auto-controlo que nenhuma outra espécie 

conseguiu alcançar. A constituição da família foi essencial para a civilização e proporcionou 
um modelo para a organização social, anterior ao aparecimento do “estado”. A família 

originou-se da vitória do primado do amor sobre o primado da satisfação do desejo sexual. 
Uma vez controlado tal desejo, a família facilita a criatividade e vivência comunitária.
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nica, importa que a família des-
de logo se inteire do diagnostico, 
história natural da doença, do seu 
tratamento e prognóstico. De fac-
to, o papel da família pode nesta 
situação, ser tão ou mais impor-
tante que a ajuda especializada, 
sendo certo que os casos de me-
lhor evolução são os dos doentes 
que contam com um apoio familiar 
consistente. 

O surgimento da doença cau-
sa inevitavelmente um desvio na 
evolução natural da estrutura fa-
miliar. Não raras vezes, o apare-
cimento da sintomatologia altera 
as relações de equilíbrio familiar 
de forma centrifuga, “apanhan-
do” membros, fora do contexto 
familiar, e amigos. Como uma pe-
dra que cai em águas serenas, a 
bipolaridade gera “ondas” que se 
estendem muito para além das 
“fronteiras” familiares. Frequen-
temente surgem conflitos com os 
colegas de trabalho e o desem-
prego surge demasiadas vezes. Os 
amigos, reequacionam a sua rela-
ção com a pessoa que se revelou 
bipolar. Por outro lado, os mitos 
existentes em relação à  doença 
mental são, ainda hoje, suficien-
temente fortes para influenciarem 
de forma negativa todos os que 
são atingidos pela “onda centrifu-
ga”. Geralmente, contudo, a famí-
lia consegue esclarecer-se em re-
lação ao diagnóstico e a partir daí, 
pode passar por fases de grande 
insegurança em relação à capaci-
dade de resistir a este desafio, de 
culpabilidade e mesmo de drama-
tismo excessivos, chegando even-

tualmente a uma fase de aceitação 
da situação, conseguindo “eleger” 
o elemento que, com maior luci-
dez, consegue lidar com a pessoa 
doente. Assim, em cada família, 
irá surgir um elemento que se 
sentirá mais capaz de lidar com o 
doente bipolar. Tal papel não tem 
de caber necessariamente ao fa-
miliar legalmente mais próximo. 
De facto a “erupção” da doença 
pode acontecer numa família já 
muito fragilizada, levando à sua 
ruptura. Neste caso pode aconte-
cer, ser um cunhado, ou outro fa-
miliar, a tomar conta da situação e 
ser ele a ponte entre o doente e os 
técnicos de saúde mental.

Qualquer doença crónica que 
se instala num dos elementos de 
uma família, leva a que esta in-
terrompa o seu desenvolvimento 
para se focar no elemento doente. 
Este fenómeno pode levar à crista-
lização de processos que estavam 
em fase evolutiva, e assim, à per-
petuação de um estado de latência 

no desenvolvimento da estrutura 
familiar que, pode realmente ter 
consequências graves para todos 
os elementos, nomeadamen-
te para o doente. Importa desde 
logo, que o médico que diagnos-
tica a situação informe o doente 
e a família das possibilidades de 
prevenção e tratamento das fa-
ses de agudização. De facto, o 
doente bipolar não deve ser con-
siderado nem pela família, nem 
por ele próprio, alguém marcado 
pelo infortúnio para quem são in-
suficientes todos os movimentos 
centrípetos dos que lhe são pró-
ximos. Antes, deve o doente ser 
responsabilizado pelo seu trata-

mento e pelo reforço dos movi-
mentos de cumplicidade que lhe 
são oferecidos. Por isso mesmo, o 
doente e a família devem ser infor-
mados plenamente sobre a doen-
ça e devem estar conscientes que 
a doença bipolar é potencialmente 
uma perturbação muito grave e 
que representa risco de vida para 
o doente. Tal como uma diabetes 
não controlada por negligência do 
próprio doente, a facilitação em 
que muitas vezes o doente bipolar 
cai, deve ser denunciada pela sua 
família como desrespeito à sua 
própria pessoa e assim à família 
como um todo emocional. Por isso 
mesmo, o elemento “eleito” da fa-
mília deve acompanhar o doente 
às consultas e intervir de forma 
sensata na informação a prestar 
ao clínico que acompanha o doen-
te. A doença bipolar “instala-se” 
numa pessoa, mas afecta todos os 
elementos familiares. Estes ele-
mentos da família, podem muitas 
vezes precisar de ser ajudados a 
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10 resolver sentimentos de impotên-
cia e de desespero que pertinen-
temente são levados a sentir. Só 
com informação e apoio é que a 
família do doente bipolar poderá 
ser útil no acompanhamento do 
doente e prevenir a própria “dis-
torção” na sua dinâmica natural. A 
procura de informação e a partilha 
de experiências, por parte de ele-
mentos ligados afectivamente ao 
doente, familiares ou não, é não 
só inteiramente legítima, como 
pertinente. 

Tratando-se a doença bipolar 
de uma perturbação que leva a 
alterações graves no domínio dos 
afectos, é muito frequente que 
a família sinta, por um lado uma 
certa culpabilidade na tentativa 
da compreensão da situação e por 
outro uma certa frustração na sua 
tentativa de impor o bom-senso e 
na sua participação activa no tra-
tamento. Assim, o principal papel 
da família do doente bipolar é o 
de criar um clima de confiança e 
de abertura. Tal empenhamento 
deve ser reforçado nos períodos 
inter-críticos. Na grande maio-
ria das situações, não faz sentido 
considerar o doente como pessoa 
a desrespeitar ou ser entendida 
como “menor” no papel que lhe 
cabe na estrutura familiar. Pelo 
contrário, muitas vezes a doença 
mental, leva à denúncia de que 

existiam falhas graves na comu-
nicação entre os membros da fa-
mília. O aparecimento da doença 
pode e deve levar à correcção de 
tais falhas e não ao agravamento 
destas. É tão importante procurar 
ajuda especializada, quanto res-
taurar um clima de intimidade, de 
confiança básica, com a pessoa 
com doença bipolar. As famílias 
não devem considerar que a doença 
é uma “faceta” da pessoa, que só o 
psiquiatra pode abordar, compre-
ender e tratar. Pelo contrário, a 
vivência quotidiana com o doente 
pode levar a família a reconhecer 
com maior perspicácia, os facto-
res potencialmente desencadean-
tes e, com maior precocidade, os 
sinais de descompensação.

Contudo, é sensato considerar 
que a irritabilidade, a altivez, a 
turbulência e mesmo agressivida-
de do doente em estado de mania, 
devem ser entendidas como fruto 
de um juízo patológico, devendo 
suscitar uma preocupação e não 
uma crítica à pessoa doente. Por 
outro lado, certas afirmações do 
doente quando está deprimido, 
devem ser alvo da maior aten-
ção devendo o elemento familiar 
mais “próximo” manifestar inte-
resse em aprofundar quão triste 
e desesperado o doente está. Tal 
manifestação de interesse, além 
de permitir ao doente sentir que 

se pode “abrir” e partilhar os seus 
receios mais “íntimos”, enfatiza a 
relação afectiva e alivia a solidão 
do doente. Só com tal investimen-
to afectivo, é possível à família um 
papel activo no cumprimento da 
medicação. Só o restabelecimento 
de um diálogo aberto e empenha-
do permite à família aperceber-se 
da chegada das crises de modo 
útil.

Sendo um doente bipolar al-
guém com dificuldades na gestão 
dos afectos e emoções, este deve 
contar com uma família que tenha 
um papel estruturante e coerente 
muito mais alicerçado na intimi-
dade e na cumplicidade, que na 
disciplina ou no autoritarismo.

Bibliografia:

L.-Strauss; K. Gough;M. Spirou. – A 
Família como Instituição – Res Editora, 
Lda.1977.

Sampaio, D. – A Perspectiva sistémica 
em Clínica geral – Revista portuguesa de 
Clínica Geral, 1988 – nº 32; 18-21

Trigueiros, A.; Santos, N. – Doença e 
Família – Família: Saúde e Doença. Insti-
tuto de Clínica geral da Zona Sul, 1994

Breton, P. – L’ utopie de la communi-
cation – Éditions La Découverte, 1992

Mondimore, F. – Bipolar Disorder. A 
guide for patients and families – The Johns 
Hopkins University Press, 2002.

Legenda de imagem: 4 mãos dadas.

Legenda: dois pares de mãos interligadas
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O Que Me Dói

O que me dói não é 
O que há no coração
Mas essas coisas lindas 
Que nunca existirão...

São as formas sem forma
Que passam sem que a dor
As possa conhecer
Ou a sonhar o amor

São como se a tristeza
Fosse árvore, e uma a uma,
Caissem as suas folhas
Entre o vestígio e a bruma

Compilação da Antologia Poética
 de Fernando Pessoa
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