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A Fundação S. João de Deus (FSJD), instituída pela Província 
Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus 
(PPOHSJD) em 20 de Novembro de 2006, é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS). A  instituição tem 
como objectivo a coordenação e suporte de causas de 
reabilitação e de desenvolvimento social e comunitário, 
apoiando pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma 
inovadora e sustentada, promovendo a saúde mental e o 
envelhecimento activo. 

Fundação S. João de Deus 

Desenho original a grafite por Miguel Almeida, 2018
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RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO

Desde o início da vida que o homem se organiza segundo re-
gras próprias que regularam o trabalho para a sua sobrevivên-
cia e relacionamento entre si e com outros grupos.
Daqui nasceu a organização das sociedades em grupos e com 
regras para a interação.

Assim, e com o progresso das civilizações, o relacionamento 
entre sociedades e dos indivíduos entre si levaram ao desenvol-
vimento de leis, usos e costumes. Surgem, portanto, várias 
classes de indivíduos cujas competências se complementam, 
originando novos tipos de sociedades e novas leis, abrangendo 
e individualizando o comportamento dos indivíduos das mes-
mas sociedades, começando assim a formação das classes so-
ciais e profissionais.

Deste modo, surgem as leis, umas regulando o comportamento 
interno das sociedades e dos indivíduos e outras regulamentan-
do a atividade individual e dependência dentro do mesmo gru-
po. É neste contexto que, com o desenvolvimento tecnológico, 
nascem os grupos profissionais, com objetivos próprios, em 
que se tornam necessárias orientações específicas para se ob-
terem objetivos comuns e responsabilidades próprias.

São as leis laborais que regulam o equilíbrio da atividade, dos 
relacionamentos e das responsabilidades dos diversos elemen-

tos dessa mesma atividade, na realização dos objetivos pré-de-
finidos.

Nas relações humanas no trabalho, o convívio é complexo e de-
safiador, pois cada indivíduo reage de maneira diferente, quan-
do inserido num grupo de trabalho. As relações interpessoais 
podem ser voluntárias ou involuntárias, intencionais ou não, po-
dem manifestar-se positiva ou negativamente, tanto em ambien-
te interno quanto em ambiente externo.

As relações humanas no trabalho variam de organização para 
organização, no entanto as organizações podem aprender en-
tre elas a melhorar a gestão dessas mesmas relações e obter a 
melhor forma de comunicação interna.

Deste modo, para que as relações sejam bem-sucedidas, deve-
rá haver respeito mútuo entre as pessoas e a manutenção de 
um bom ambiente de trabalho, prazeroso e harmonioso.

Para finalizar, é necessário um ambiente de trabalho, em que 
haja uma boa sinergia, confiança, respeito e amor para assegu-
rar que nas relações, as competências de cada um convirjam 
para o sucesso da organização.

Miguel Calixto, 2018
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CASO DE SUCESSO - ENTREVISTA

Não havendo muitos casos de sucesso, a verdade é que as 
pessoas com experiência de doença mental contam muito com 
a família como eixo central da sua vida, embora continuem a 
ser “humilhadas”.

Desta forma, esta mulher que tive o prazer de entrevistar,  para 
além de ter conseguido ultrapassar os problemas para arranjar 
emprego, que como toda a gente sabe é muito difícil actualmen-
te, foi capaz com uma ajuda muito valiosa da família e de vári-
os técnicos, de desempenhar eficazmente as suas funções a 
nível profissional e, além disso, ter mantido o trabalho, o que 
lhe deu muita força nas suas lutas diárias. 

Luísa tem 33 anos e é vendedora numa loja de óptica, esta não 
revelou à sua entidade patronal nada sobre a sua crise psicoló-
gica, por ter receio das consequências. Verifica-se ainda que 
as pessoas com este problema têm depressões ou agravamen-
tos da doença porque não são compreendidas, o que vem de-
sencadear uma vergonha e receio de serem humilhadas e me-
nosprezadas. 

Em conclusão, é de referir que fora do âmbito hospitalar, é mui-
to importante o papel dos entes familiares, seja em ambiente 
doméstico ou na vida em geral, o que é fácil de verificar no dia 
a dia. Uma pessoa poder sentir-se útil diariamente e capaz, é 
um grande contributo para a sua força interior e felicidade. 

Fotografia por Miguel Calixto
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Boa tarde Luisa, quais é que foram os seus primeiros sinto-
mas da doença? 

Eu tive uma depressão que depois foi tratada, estou a ter acom-
panhamento de um psicólogo e a doença aos poucos está a 
melhorar. 

Mas o que é que se passou para achar que estava doente? 

A minha depressão começou quando fui para a faculdade, tive 
alguma dificuldade ao nível das disciplinas, e então depois dis-
so tive que parar a faculdade por motivos financeiros, e aí deu-
se a depressão. 

Como é que lidou com isso? 

Ao princípio não lidei bem, os médicos é que detectaram que 
eu estava com uma depressão, depois tive acompanhamento e 
fui para as consultas de psicologia e psiquiatria. 

Como ultrapassou os seus problemas ou dificuldades? 

Primeiro foi com a ajuda familiar, foi muito importante, principal-
mente da minha mãe que me acompanhou nas consultas, que 
foi lidando comigo no dia a dia. Depois, foram os profissionais, 
o psicólogo e a psiquiatra, à medida que se foram fazendo as 
consultas eu fui melhorando e foi isso que me ajudou. 

Procurou ajuda onde? No hospital? 

Sim, no hospital de Santa Maria. 

Foi um processo longo e difícil ? 

Está a ser um processo longo, mas não foi difícil porque estive 
sempre á vontade para expor as minhas dificuldades, não tive 
problemas em dizer o que é que tinha, e, assim, foi mais fácil 
eles poderem ajudar-me. 

Sempre teve a ambição de retomar o mercado de trabalho? 

Sim, principalmente para ajudar em casa. Antes de ter a depres-
são já trabalhava e ajudava em casa, o que era sempre uma 
mais valia. 

Que dificuldades sentiu na reintegração no mercado de tra-
balho ? 

As dificuldades que eu senti foi a nível do avanço das tecnolo-
gias e também do ritmo do trabalho, das responsabilidades que 
tenho de ter no trabalho. Eu já não estava habituada a isso e 
agora que retomei outra vez, são essas as minhas maiores difi-
culdades. 

Foi difícil retomar a vida “normal”? 

Foi um bocadinho, mas o acompanhamento dos psicólogos foi 
importante, ajudaram-me, prepararam-me, mesmo antes de me 
integrar no mercado de trabalho, a procura de um emprego, foi 
tudo muito estudado, preparado primeiro antes de fazer as en-
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trevistas. Agora estou a trabalhar e tenho de lidar com essas 
situações do dia a dia. 

Como se sente após esta conquista? Deve estar contente, 
é um pouco difícil mas deve ser muito bom, não? 

É bom porque eu não tinha nenhuma ocupação, e agora com o 
trabalho, para além de a nível monetário ser bom, também é a 
nível de responsabilidade, e a nível de ter uma ocupação, ter 
algo para fazer o que é importante. 

As pessoas no seu trabalho estão informadas sobre o pro-
blema de saúde mental que teve? 

Não. Não quis falar sobre isso. 

Não valia a pena? 

Não, também me orienta-
ram para isso. Para não fa-
lar sobre o assunto. 

Por causa do estigma?

Sim... 

Sente-se capaz e compe-
tente para continuar a tra-
balhar ? 

Sinto, apesar de às vezes achar que não, mas sinto. Às vezes 
pelas dificuldades que eu tenho a nível das responsabilidades 
no trabalho, mas tenho os colegas que me ajudam e apoiam. 
Vou fazendo o meu trabalho e tentando analisar o que faço de 
mal para melhorar. 

Considera-se um caso de sucesso, tendo em conta o núme-
ro de pessoas que não consegue ultrapassar o problema?

Eu acho que é preciso ter força de vontade para ultrapassar os 
problemas, e acho que foi isso que eu tive, e os apoios que fui 
tendo ajudaram para que eu não me desmotivasse, e encontra-
se uma saída para o meu problema. Foi uma mais valia ter o 
acompanhamento da psiquiatra e do psicólogo, foi muito impor-
tante. 

Obrigadíssima Luísa! 

Obrigada eu. 

Maria Manuela, 2018

 

Fotografia por Maria Manuela
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A ESQUIZOFRENIA E A INTEGRAÇÃO NO MERCA-
DO DE TRABALHO

A esquizofrenia atinge cerca de 48 mil pessoas em Portugal. 
Os custos da doença no nosso país estão fortemente associa-
dos ao impacto que esta tem na vida profissional dos doentes e 
dos seus cuidadores, chegando aos 436,3 milhões de euros 
por ano (Gouveia et al. 2017). 

A esquizofrenia tem um impacto significativo nos diferentes con-
textos de vida, nomeadamente no trabalho, na educação, nas 
relações interpessoais e na capacidade de viver de forma inde-
pendente e prestar auto-cuidados.

Segundo um artigo publicado pelo jornal Público (2018), dessa 
incapacidade resultam os chamados “custos indiretos” da doen-
ça calculados em cerca de 340 milhões de euros por ano, a 
grande parte associados ao absentismo, não participação no 
mercado de trabalho e produtividade reduzida dos doentes. Es-
tes “custos indiretos” representam cerca de 78% do custo total 
com a doença em Portugal. Noutras doenças esse valor é qua-
se sempre minoritário. 

A Associação de Educação e  Apoio na Esquizofrenia (AEAPE), 
defende a capacidade de trabalho nos doentes esquizofréni-
cos. O presidente da associação refere que atualmente 3 em 
cada 4 dos doentes portugueses estão desempregados e apela 
à sensibilização das empresas (LUSA cit in Público, 2007). 

Os sectores empresariais, público e privado, devem estar sensi-
bilizados para o facto de muitas destas pessoas terem capaci-
dade para pertencerem à população activa, defende José Jara 
- psiquiatra no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. O facto 
de não existir qualquer proteção na legislação nacional que be-
neficie as pessoas com experiência de doença mental, obriga a 
uma luta constante contra o estigma, no sentido de criar novas 
oportunidades (LUSA cit in Público, 2007). 

Para colmatar os principais problemas de atenção e memória 
decorrentes da doença psiquiátrica, a AEAPE reforça a existên-
cia de tratamentos adequados que permitem aos pacientes te-
rem uma vida activa a nível profissional e pessoal. Os surtos 
psicóticos são muito graves, pelo que o apoio psicoterapêutico 
é fundamental. Pela minha experiência própria, penso que a 
resposta farmacológica é a mais eficaz, mas por outro lado re-
duz a líbido dos doentes por exemplo, diminuindo-lhes assim a 
qualidade de vida. Penso que estes doentes beneficiam tam-
bém com o apoio da psicoterapia, reabilitação e aprendizagem 
social. Segundo a AEAPE, o tratamento farmacológico é essen-
cial, e deve ser combinado com a intervenção psicossocial. 

A esquizofrenia afeta 1% da população geral em todo o mundo, 
e é a doença mental com maior incidência entre os Portugue-
ses com perturbações psiquiátricas, representando 70% nesta 
população segundo o último censo psiquiátrico realizado 
(LUSA cit in Público, 2007). De acordo com a Organização Mun-
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dial de Saúde (OMS), todos os anos surgem entre 7 e 14 no-
vos casos em cada 100 mil habitantes, com idades compreendi-
das entre os 15 e os 54 anos, sendo o início da doença geral-
mente precoce, afecta jovens entre os 16 e os 25 anos, com re-
gisto de problemas cognitivos e afectivos (Ordem dos Enfermei-
ros, 2014).

As pessoas com diagnóstico de esquizofrenia apresentam fre-
quentemente como sintomas: alucinações , delírios e altera-
ções nas capacidades de comunicação, afectos e pensamento. 
Na minha opinião, penso que as pessoas que sofrem de esqui-
zofrenia podem ser integradas no mercado de trabalho com o 
devido apoio, recorrendo aos medicamentos bem como ao 
apoio psicossocial. São pessoas perfeitamente funcionais quan-
do estão compensadas e capazes de desempenharem as suas 
funções eficazmente. 

Patrícia Pires, 2018
Cardoso, Margarida David. (2018). Há 48 mil esquizofrénicos, 16% sem acompanhamento médico. Público. 
https://www.publico.pt/2018/01/24/sociedade/noticia/quase-oito-mil-esquizofrenicos-podem-estar-sem-acompanh
amento-1800360

Gouveia et al. (2017). O custo e a carga da esquizofrenia em Portugal em 2015. International Journal of Clinical 
Neurosciences and Mental Health;4 (Suppl. 3):S13 DOI:https://doi.org/10.21035/ijcnmh.2017.4(Suppl.3).S13

LUSA. (2007). Associação£o defende capacidade de trabalho dos doentes esquizofrénicos. Público. 
https://www.publico.pt/2007/05/16/sociedade/noticia/associacao-defende-capacidade-de-trabalho-dos-doentes-e
squizofrenicos-1294132

Ordem dos Enfermeiros. (2014). Dia Mundial da Saúde Mental 2014. Ordem dos Enfermeiros. 
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo-de-páginas-antigas/dia-mundial-da-saude-mental-201

Fotografia por Patrícia Pires
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OLHARES - PREVENÇÃO NA SAÚDE MENTAL

O olhar dos profissionais de Saúde - Entrevista realizada a Mó-
nica Mateus e Vanessa Santiago (Psicólogas na ARIA – Fórum 

Sócio Ocupacional de Lisboa)

1- É importante uma pessoa fazer a prevenção da doença? 
Como?

Dra. Mónica - A prevenção de um problema de saúde mental 
alicerça-se em relações e ambientes contentores e saudáveis, 
que permitem um crescimento sem falhas na internalização do 
seu sentido de si, na formação de uma auto-estima positiva, va-
lores pessoais concretos e também em hábitos de vida saudá-
vel, como uma boa alimentação, qualidade de sono e prática 
de exercício físico, por exemplo. Contudo, convém referir que 
por si só não se pode considerar que cumprindo todos estes re-
quisitos não se desenvolverá um problema de saúde mental, já 
que a predisposição hereditária acrescenta, como é óbvio, uma 
probabilidade conjugada com um ambiente deficitário. Sublinho 
ainda a importância de ausência de consumos, que muitas ve-
zes estão associados à precipitação de primeiras crises.

Dra. Vanessa - É importante ter um estilo de vida saudável, 
dando importância a uma alimentação saudável, à prática de 
exercício físico, à socialização e a um bom ambiente familiar.

2- Que indícios ocorrem para ser detectada a doença?

Dra. Mónica - Um problema de saúde mental é detectado em 
situação de crise abrupta (descompensação), que na maioria 
das vezes precipita a necessidade de internamento para com-
pensação, ou por outro lado, os sintomas vão surgindo ao lon-
go do tempo, culminando numa incapacidade para lidar com os 
mesmos e exigindo tratamento, que poderá ser solicitado pelo 
próprio, quando ainda capaz de expressar sofrimento emocio-
nal ou por seus significativos que denotaram alterações eviden-
tes e procuram ajuda. A personalidade das pessoas e a forma 
como lidam com as exigências do dia a dia também poderão 
ser indicadores de maior ou menor fragilidade emocional e, con-
sequentemente, maior ou menor risco de ultrapassar a situa-
ção através dos seus recursos. Quando a exigência com que a 
pessoa se confronta for superior às suas capacidades, poderá 
desencadear uma problemática de saúde mental, muitas vezes 
assente na sensação de “não sou mais capaz”, “não aguento”.

Dra. Vanessa - Por exemplo, alterações do sono, isolamento, 
falta de motivação, alteração de ideias, do comportamento e do  
humor.

3- Existem comportamentos de risco que podem provocar 
um problema de saúde mental?

Dra. Mónica - Como comportamentos de risco posso identificar 
o consumo de substâncias (álcool e drogas ilícitas), mas tam-
bém questões relacionadas com comportamentos ligados à se-
xualidade, situações de violência na escola, ausência de grupo 



12

de pares e /ou isolamento social crescente, família disfuncional 
ou desorganizada, estar sujeito a situações de stress / distress 
de forma continuada, ausência de actividades estruturadas e 
estruturantes no seu dia a dia, entre outros. Mais uma vez, rei-
tero que por si só não será preponderante, mas sim a conjuga-
ção de vários factores e acontecimentos que influenciam a for-
ma como se lida com a situação.

Dra. Vanessa - É importante não estar exposto a comportamen-
tos de risco como drogas, álcool, entre outros.

4- Será que a idade é importante para a evolução da doen-
ça?

Dra. Mónica - Genericamente, considera-se que o prognóstico 
mais favorável para recuperar de um problema de saúde men-
tal relaciona-se com a intervenção na fase mais precoce, inter-
venção essa concertada, clinicamente, para estabilização quí-
mica, apoio psicoterapêutico consoante patologia e reabilitação 
psicossocial, de forma a estruturação e (re)organização de pro-
jecto de vida. Em conformidade, também se sabe que os sinto-
mas da doença tendem a estabilizar ao longo dos anos, uma 
vez que as pessoas também aprendem estratégias de lidar 
com isso, mas não podemos dizer efectivamente que quando a 
doença é despoletada numa idade mais precoce também recu-
perará melhor, depende sempre da intensidade dos sintomas e 
capacidade de resposta aos tratamentos e intervenção psicos-
social consistente, cada caso é um caso.

Dra. Vanessa - Depende da evolução da doença e do tratamen-
to, não depende propriamente da idade. O diagnóstico precoce 
é importante no sentido em que ajuda a pessoa a adoptar estra-
tégias que facilitem a lidar com a doença e a ter um tratamento 
adequado desde o seu aparecimento.

5- Como podem a família e pessoas próximas lidar com 
uma pessoa com problemas de saúde mental, de forma a 
facilitar a sua recuperação?

Dra. Mónica - Estando, compreendendo, sentindo, apoiando, 
quando ffôr necessário focando a necessidade de criticar de for-
ma construtiva também, mas dando sempre espaço à pessoa 
para traçar o seu caminho de recuperação, fomentando a auto 
determinação, com as suas escolhas, os seus erros, as suas 
dificuldades, celebrando as conquistas. Ser resiliente acima de 
tudo, já que a caminhada será longa e sinuosa. Ter a percep-
ção de que não conseguirão fazê-lo sozinhos, que há suportes 
para caminhar lado a lado.

Dra. Vanessa - A família e/ou as pessoas mais próximas da 
pessoa com doença mental devem lidar com o seu familiar da 
mesma forma que com as outras pessoas. É importante conhe-
cer o diagnóstico e sintomas da doença para saber lidar melhor 
com a pessoa em alturas em que esta não se encontra tão 
bem clinicamente. Para isso existem técnicos especializados e 
grupos que fornecem informação á família para que entendam 
melhor o seu familiar. É importante que a família conheça e 
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apoie sempre o tratamento e reforce o envolvimento do seu fa-
miliar na sua reabilitação.

6- Acha que as Associações como a ARIA possuem todas 
as condições ou deveriam ter mais? Quais as principais ca-
rências?

Dra. Mónica - Instituições como a ARIA, com uma evolução e 
intervenção na área da reabilitação psicossocial de mais de 25 
anos, já possuem um leque de respostas sociais adequadas às 
trajectórias necessárias para a efectivação plena da sua mis-
são. Contudo, escasseiam a replicação de recursos, como resi-
dências, fóruns sócio ocupacionais e linhas de financiamento 
para fomentar as ofertas formativas. Os equipamentos sociais, 
na sua grande maioria necessitam de ser substituídos, uma 
vez que se prevê a reconversão de todos os serviços da ARIA 
para os Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental. 
Assim sendo, considero como principais carências a necessida-
de de espaços físicos novos e adaptados à nova legislação, 
bem como de recursos humanos nas equipas técnicas.

Dra. Vanessa - Devia haver maior financiamento a estas res-
postas sociais assim como um maior investimento a nível da 
contratação dos recursos humanos e sua formação.

7- Será o internamento psiquiátrico uma medida muito 
drástica e radical?

Dra. Mónica - Na minha experiência não considero uma medi-
da drástica, mas sim necessária em casos pontuais para estabi-
lização clínica. Cada vez mais, ao longo dos anos se tem verifi-
cado uma diminuição do tempo de internamento e actualmente 
a legislação acompanha as bases da reabilitação psicossocial 
na comunidade e não em espaços fechados. Como é óbvio, 
sem existir estabilização química, será muito mais difícil efectu-
ar um trabalho de reabilitação assente nos conceitos de empo-
deramento e de auto determinação e escolhas das pessoas 
com experiência de doença mental.

Dra. Vanessa - Não. É o médico psiquiatra que depois de avali-
ar a pessoa, pondera o seu internamento. O internamento só é 
uma opção quando a pessoa não está bem clinicamente e ne-
cessita de um maior apoio e vigilância por parte da equipa mé-
dica. É uma resposta que por vezes é necessária para a estabi-
lização do estado clínico da pessoa, para a melhoria dos sinto-
mas e assim melhoria da qualidade de vida. 

8- Considera que têm ocorrido progressos nas condições 
dos internamentos em Portugal? 

Dra. Mónica - Claro que sim, em termos de direitos, os regimes 
que foram sofrendo reestruturações ao longo dos anos, de com-
pletamente fechados, para semi-abertos e no mês passado a 
Lei nº 49/21018, de 14 de agosto, que efectua a revogação de 
alterações ao estatuto e regime jurídico que consagra a existên-
cia do “maior acompanhado”, eliminando conceitos e alguns 
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predispostos do internamento compulsivo, interdição e inabilita-
ção.

Dra. Vanessa - Sim. Considero que tem havido uma melhoria a 
nível das infraestruturas dos internamentos hospitalares que 
permitem que a pessoa internada esteja num ambiente mais 
acolhedor e confortável. Considero, contudo, que existe ainda 
uma lacuna grande no que toca aos recursos humanos e pres-
tação de serviços a estas pessoas. 

O meu olhar...

Eu acho que é muito importante fazer a prevenção da doença, 
pois é como cortar o mal pela raíz. Na verdade, no meu caso, 
se por acaso eu tivesse tido a continuação da vida que tive, 
sem alterações, quando eu tinha 12 anos, antes dos meus pais 
se divorciarem, eu tenho a certeza que nunca nenhuma doen-
ça teria tido, pois a minha vida era completamente saudável 
até aí. 

A mim parece-me, que há muitos indícios que podem ocorrer 
para ser detetada a doença, a qual muita gente rotula e dá no-
mes, que eu não sei bem como se pode definir, porque para 
mim a agressividade, a revolta ou a não aceitação dos padrões 
“normais” da vida, são a tal descompensação. Esta, na minha 
opinião, passa por condições que não são normais, pois são os 
factores exteriores que interferem na personalidade de uma 
pessoa e que desenvolve nela uma reacção que pode aparecer 

de muitas maneiras, ao que lhe chamam, então, as várias doen-
ças.

Claro que existem muitos comportamentos de risco, que po-
dem provocar um problema de saúde mental. As drogas e o ál-
cool alteram completamente o pensamento normal das pesso-
as, tal como as suas reações e atitudes. Também depende de 
pessoa para pessoa, mas as pessoas mais frágeis são as pri-
meiras a ir-se abaixo e a precisarem de uma grande ajuda em 
excluir tais comportamentos de risco, como no caso das drogas 
e do álcool, pois estas são altamente viciantes e podem dar 
cabo da vida de qualquer pessoa.

Eu sou da opinião da Doutora Mónica de que cada caso é um 
caso. Isso não impede que quanto mais cedo se identificar uma 
doença mental, maior será a taxa de sucesso. No entanto, pare-
ce-me que a estrutura interior de uma pessoa é mais forte quan-
to maior for a sua experiência de vida ou a sua vivência, pois 
esta aguenta os problemas mais facilmente, quanto mais forte 
for.

No meu caso particular, dei e continuo a dar muita importância 
à família e às pessoas mais próximas. Senti muito a sua falta 
quando estava com problemas, instável, carente e desejosa 
que alguém me entendesse. Por isso, quando me pergunto se 
o internamento psiquiátrico não será uma medida muito drásti-
ca e radical, eu posso dizer que sim.
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Em primeiro lugar, acho que não há condições quase nenhu-
mas para uma pessoa se sentir bem, em vias de reabilitação, 
pois a única coisa que fazem é dormir e comer. Com certeza 
que o isolamento dos outros e o estado apático em que as pes-
soas ficam, sem nada para fazerem, para além de não ser uma 
coisa positiva é um trauma.

Não digo que não haja hipóteses de as pessoas melhorarem 
com os internamentos, pois o seu tratamento, mesmo podendo 
não haver cura, como acontece na maior parte das vezes, 
pode ser uma compensação para alguns doentes. Tal com a 
Doutora Mónica diz, é bom a legislação acompanhar a reabilita-
ção na comunidade e não ser em espaços fechados ou institui-
cionalizados.

As associações como a ARIA acho que são o meio ideal para a 
reabilitação de pessoas com a medicação acertada, e que pro-
curam alcançar uma maior estabilidade. Por isso, considero 
que é de dar toda a importância à evolução destes espaços, 
que pela minha experiência, são didácticos, e cheios de ideias 
e estratégias para o nosso bem estar e felicidade.

# Maria Manuela, 2018 

MITOS SOBRE A SAÚDE MENTAL 

Embora exista cada vez mais discussão pública e informação 
nos meios de comunicação social acerca do tema, a verdade é 
que persistem na cabeça das pessoas certos mitos em relação 
às questões do foro da saúde mental.

A associação mais frequente que muitas pessoas ainda fazem 
automaticamente à doença mental é a loucura, um sinal de fra-
queza ou um defeito de personalidade. Por outro lado, no extre-
mo oposto, existe a ideia de que a doença mental, nomeada-
mente a depressão, é puramente genética, o que também não 
é verdade. De acordo com os especialistas, os problemas de 
saúde mental resultam de um conjunto de factores internos e 
externos ao indivíduo. Segundo o psiquiatra Marco Torquato Ju-
nior, “ter um transtorno mental é uma somatória da predisposi-
ção genética, alterações clínicas e ambientais ao longo da in-
fância, bem como de eventos problemáticos actuais ou prévios 
e alterações químicas no cérebro” (cit. in Bueno, 2013). É fun-
damental entender que a doença mental é uma doença como 
outra qualquer, como a diabetes, por exemplo. É necessário 
procurar tratamento para que os sintomas sejam controlados e, 
assim, a pessoa possa levar uma vida normal. De acordo com 
a psicóloga Ana Cristina Fraia apesar de existir a componente 
genética, existem outros fatores que contribuem para o desen-
volvimento ou não do quadro patológico como “eventos da pri-
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meira infância, estrutura familiar, algumas doenças clínicas e 
presença de stressantes ambientais" (cit. in Bueno, 2013). 

Efectivamente, e talvez para surpresa de alguns, até mesmo as 
crianças podem ter experiências de doença mental; um “mau 
comportamento” nem sempre indica uma falha na educação ou 
no acompanhamento parental. Um relatório da New Freedom 
Commission on Mental Health (2003) demonstrou que entre cin-
co a nove porcento das crianças norte-americanas experienci-
am sérios distúrbios emocionais.

Esta associação dos problemas de saúde mental apenas a 
aqueles cujos sintomas se manifestam normalmente de forma 
mais drástica (e, consequentemente, mais evidente), leva a 
crer que estes são incomuns. Porém, as doenças mentais são 
muito frequentes e podem atingir qualquer um, independente-
mente da etnia, género ou estatuto económico-social, sendo 
que é até possível conviver-se durante muito tempo com al-
guém sem nunca nos apercebermos que padece de algum tipo 
de doença mental. O relatório “Portugal, Saúde Mental em Nú-
meros″ (DGS, 2013) revelou que cerca de um em cinco portu-
gueses sofrerão de um problema de saúde mental ao longo da 
sua vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2001), 
uma em cada quatro pessoas sofre de algum tipo de distúrbio 
mental ou experiencia um problema de saúde mental em algum 
momento da sua vida. De acordo com o Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados Unidos, em 2014 um em cada dez jovens 

Americanos passa por um período de grande depressão (Gro-
hol, 1998); um em cada vinte cinco Americanos vive com uma 
doença mental grave, como esquizofrenia, bipolaridade ou de-
pressão crónica, que interfere com ou limita substancialmente 
um ou mais aspectos da sua vida (Powell, 2015).

Portanto, doença mental não é sinónimo de atraso cognitivo ou 
intelectual, as doenças mentais apenas podem, por vezes, pro-
vocar alterações no modo como uma pessoa pensa ou se com-
porta. De resto, as capacidades cognitivas das pessoas com 
doença mental variam de pessoa para pessoa, tal como aconte-
ce na população em geral. Depois, cada doença mental tem mi-
tos ou estereótipos específicos a ela associados. 

Começando pela depressão, talvez a mais falada de todas e 
que mesmo assim, na ideia de muitos, não passa simplesmen-
te de tristeza, que tem sempre uma origem específica e facil-
mente identificável. Na verdade, a tristeza é ela própria e ape-
nas um sintoma de depressão, entre outros, incluindo aqueles 
que se podem manifestar físicamente, como problemas de 
sono, fadiga excessiva, e agitação ou redução psicomotora. E 
se é certo que determinados momentos ou acontecimentos na 
vida nos podem deixar em baixo por algum tempo, a depressão 
nem sempre tem origem num motivo concreto, esta pode ser 
causada por razões não tão específicas, sobretudo se houver 
uma predisposição genética; de acordo com o Dr. Matthew 
Goldfine da Columbia University Medical Center (cit. in Barnes, 
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2015). Por outro lado, podem apresentar-se sintomas associa-
dos à depressão sem que, no entanto, se esteja efecivamente 
a passar por uma depressão clínica (Holmes, 2018).

Mas os equívocos não se ficam somente pela depressão. O ví-
cio – das drogas ou do alcóol, por exemplo – não é causado 
por falta de força de vontade mas antes por uma série de facto-
res variados, que, mais uma vez, incluem a genética, o ambien-
te ou outras condições psiquiátricas precedentes. O transtorno 
obsessivo-compulsivo é mais do que a ideia estereotipada de 
que se trata apenas de “ter manias” ou ser-se perfeccionista. A 
“mania” acaba e começa a doença, quando a pessoa passa a 
maior parte do tempo ocupada com os seus pensamentos intru-
sivos e rituais obsessivos, que por vezes começam na infância, 
causando-lhe prejuízos à sua vida e sofrimento.

Já a bipolaridade é comummente vista como apenas uma nor-
mal mudança de disposição. Na verdade, as variações de hu-
mor de um doente bipolar são capazes de alterar significativa-
mente o seu dia, as suas capacidades e são bastante duradou-
ras. Isso não implica, no entanto, como muitas vezes se crê, 
que um bipolar não possa ter uma vida normal: embora, obvia-
mente, necessitem de ajuda, a procura e prática de actividades 
que auxiliem a encontrar algum equilíbrio nas suas emoções e 
flexibildade nas suas ideias, ajudam a levar uma vida perfeita-
mente pacata. Inclusivamente, estudos demonstram que cerca 
de dois terços das pessoas com doenças mentais comuns es-

tão a trabalhar (Davies, 2013), e que os empregadores que con-
tratam trabalhadores com problemas de saúde mental conside-
ram que não existe diferença entre a produtividade e o desem-
penho destes e a de outros colaboradores. O importante é exis-
tir um rastreio destes problemas e que os doentes sejam acom-
panhados (Wang et al., 2007).

No entanto, os próprios tratamentos e acompanhamentos médi-
cos, por sua vez, também continuam a ser alvo de uma grande 
incompreensão por parte do cidadão comum. Em primeiro lu-
gar, existe muito a ideia de que quando alguém procura ou pre-
cisa de ajuda psiquiátrica é porque o seu caso é bastante gra-
ve, quando na verdade, o acompanhamento psiquiátrico deve 
ser procurado o mais cedo possível, assim que o paciente se 
apercebe de algum problema do foro de saúde mental, precisa-
mente para evitar que o quadro clínico se agrave. Outro ponto 
de controvérsia é a questão da medicação, é certo que os medi-
camentos psiquiátricos evoluíram bastante ao longo dos anos, 
mas actualmente, a grande maioria destes produz poucos efei-
tos secundários, de acordo com o Dr. Marco Torquato Junior 
(cit. in Bueno, 2013). E, também segundo o relatório “Portugal, 
Saúde Mental em Números″ (DGS, 2013), estes não tendem a 
viciar, outro mito frequente, os anti-depressivos receitados não 
só para a depressão mas também para as perturbações de an-
siedade generalizada e obsessiva-compulsiva, não provocam 
vício do mesmo modo que as drogas “tradicionais” – incluíndo 
o alcóol ou o tabaco – ao passo que os ansiolíticos comuns 
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(como por exemplo, o Xanax), que as pessoas muitas vezes 
usam sem qualquer recomendação médica, podem levar a situ-
ações complicadas de dependência.

Já no campo da Psicologia, os mal-entendidos prendem-se so-
bretudo à questão das terapias. Também estas evoluíram bas-
tante com o decorrer dos anos e hoje em dia existem diversos 
tipos e técnicas de psicoterapia, de acordo com o doente ou 
problema em questão. Por isso, pensar-se que a psicoterapia é 
invariavelmente uma perda de tempo, ou que leva uma eterni-
dade é categoricamente errado. Cada caso é um caso, e neces-
sitará de um tipo de terapia diferente, seja, por exemplo, uma 
psicoterapia mais prolongada e introspectiva, baseada na auto-
reflexão, ou uma alternativa mais curta que assente num mode-
lo cognitivo-comportamental e mais centrada em soluções práti-
cas e imediatas. Na verdade, a maioria dos problemas de saú-
de mental são tratados numa questão de meses (Grohol, 
1998).

Talvez seja irrealista esperar que todas estas ideias preconcebi-
das possam um dia ser completamente ultrapassadas – qual-
quer grupo social irá ter sempre estereótipos a ele associados 
– mas é importante continuar a combater mitos e a educar a 
opinião pública acerca das questões relacionadas com a saúde 
mental, não só como forma de prevenir situações de estigma 
ou exclusão mas também para que possíveis padecedores de 
problemas mentais ou emocionais melhor os possam compre-

ender e saibam com que prognóstico e possibilidades de trata-
mento podem contar. A saúde mental pública depende também 
da informação.

Fábio Coelho, 2018 
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ESTIGMA E ISOLAMENTO SOCIAL

O estigma social é baseado em factos reais englobando uma 
franja da população. Aliás, o século 20 foi pródigo no desenvol-
vimento desse estigma que é a doença mental. Foi nesse sécu-
lo que foi desenvolvido e profundamente analisado o assunto 
que diz respeito a pessoas com essa patologia, desde interna-
mentos em instituições para esse efeito até ao caso que se re-
fere a pessoas violentas. 

Devo dizer que é um sofrimento atroz estar preso em institui-
ções e ser considerado compulsivo, ou seja, sem poder sair até 
ter alta médica. O tempo demora a passar, e a conversa gira á 
volta de situações ligadas a esses sítios, até situações do nos-
so passado. O que me aliviou foi o tempo que passei na sala 
de fumo. Foram momentos divertidos, os quais foram minimiza-
dos pela companhia e conversa dos pacientes. 

Os enfermeiros e restantes elementos do staff médico foram 
muito humanos, ajudando a passar o tempo. É de referir que 
no momento, foi deveras difícil ter uma percepção do que esta-
va acontecer. Passei, digamos, “as passas do algarve”. Passar 
esse período da minha vida naquele local ajudou-me a comba-
ter estes estigmas. Hoje em dia sou muito mais humano em re-
lação a essas pessoas. Mas admito, perfeitamente, a posição 
contrária. E as pessoas que estão por trás desses estigmas. Às 
vezes, certas pessoas podem dizer: “ele é maluco”, “não sabe 

o que diz”, “devemos dar-lhe um desconto”, etc. Isto para real-
çar que as pessoas com essas patologias são constantemente 
menosprezadas e muitas vezes, ignoradas e catalogadas com 
um rótulo “de não mexer, frágil”. E que as pessoas  associadas 
a esse estigma poderão não poder trabalhar. Trata-se de uma 
espécie de mandamento , não por não quererem trabalhar, 
mas por não o poderem fazer. E dado esse passo, ficam liga-
dos a esse facto pelo resto da vida. Penso que tal catalogaliza-
ção por parte da sociedade é contraproducente. Não quero cha-
mar vaidosas, arrogantes, maledicentes a essas pessoas. Mas 
podem sê-lo. E com muita força. Até ao ponto de haver mais 
pessoas a sofrerem com isso e a quererem suicidar-se. Só por-
que há pessoas que não compreendem a situação. Acho que 
as instituições psiquiátricas devem ser mais ajudadas pelas au-
toridades ligadas ao processo governativo. 

Penso que devia haver uma folga orçamental para esta referida 
área. As pessoas que têm este estigma associado são demasia-
do “compartimentadas” na sua vida e deviam ser mais ajuda-
das, no que à referida doença diz respeito. Essas pessoas dão 
especial importância às relações familiares, e deve ser assim, 
pois a família é o modo central com o qual vão buscar o exem-
plo para futuras relações sociais. 

Da mesma forma, nem todos os trabalhos são bons para essas 
pessoas. Por exemplo, é de excluir trabalhos administrativos 
árduos e na construção civil, pois é-lhes exigido um esforço 
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constante, tanto físico como mental. São muito poucas as pes-
soas que são um caso de sucesso, ainda que existam. A vergo-
nha social é muito grande na vida das referidas pessoas. Mas 
essa mesma vergonha é que faz com que haja insucesso. Para 
anular esse efeito dever-se-ia eliminar esse facto, em primeiro 
lugar, fazendo com que essas pessoas se sintam acarinhadas 
e protegidas. 

De não esquecer que essas pessoas tendem a isolar-se em re-
lação às restantes, por não acreditarem nelas próprias. Assiste-
se pois, a um ciclo vicioso, sendo que a família e os médicos 
têm uma relação central na definição dos projectos de vida. De 
referir que algumas doenças podem ser incapacitantes, tais 
como a depressão, a doença bipolar ou a esquizofrenia. Mas, 
no que toca em relação a essas pessoas, a fronteira é ainda es-
batida, devendo haver um maior estudo nessa área. 

Existem, pois, dois focos importantes: o combate ao estigma 
social e o isolamento social, estando as duas interligadas. Se a 
primeira depende fortemente da sociedade, a segunda tem a 
ver directamente com o paciente, no que se lhe refere. Tendo 
desenvolvido a primeira, irei focar-me mais na segunda, o isola-
mento social. 

Penso que o isolamento pode ser combatido com uma maior 
estima e confiança, sendo que tem que ser desenvolvido com 
os profissionais de saúde. Pode ser combatido com medica-

mentos, embora a minha opinião é de que tenha que haver 
uma relação íntima entre os diversos pólos de ação. 

Se, numa primeira fase, o principal foco é o dos médicos, já o 
segundo tem a ver com os medicamentos, e numa fase final 
será o da sociedade no que às relações sociais diz respeito. 
Deverão, pois, ser estudadas com maior profundidade, o estig-
ma social e o isolamento social pelas autoridades competentes 
nas referidas áreas. 

Rolo, 2018

Fotografia por Rolo
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FORUNS SOCIO-OCUPACIONAIS

O que são?

São serviços de Reabilitação Psicossocial, com acordo de coo-
peração celebrado com o Centro Distrital da Segurança Social 
de Lisboa e Administração Regional de Saúde, regulados pelas 
normas constantes no Despacho conjunto 407/98. 

Os fóruns sócio-ocupacionais oferecem um conjunto de ativida-
des diárias com o objetivo de promover a autonomia e a quali-
dade de vida dos seus utentes. De referir, ainda, que estes fó-
runs são espaços que dão resposta a pessoas que não estão 
directamente ligadas com um percurso expectável (escolar, aca-
démico, vida profissional) e que vêm nestes locais uma alterna-
tiva viável ao afastamento completo do sistema de ensino e da 
vida profissional. Nos fóruns é possível aceder a um conjunto 
de actividades programadas e integradas num projecto pessoal 
de reabilitação. 

Um indivíduo mais autónomo a nível pessoal e relacional, a pro-
moção da integração social nos domínios familiares e profissio-
nais, e a integração em programas de formação profissional 
em emprego normal ou protegido são os principais objetivos 
dos fóruns. 

A quem se destinam? 

Os fóruns destinam-se a jovens e adultos com problemas de 
saúde mental e que, de alguma forma, se encontram excluídos 
do sistema de ensino ou da vida profissional activa. A idade mí-
nima de participação nos fóruns é de 16 anos e a idade máxi-
ma, à partida, é de 65 anos. 

Tipicamente estes fóruns são frequentados por pessoas de am-
bos os sexos com historial de experiência em doença mental 
comprovada por relatório médico. É este, conjuntamente, mui-
tas vezes, com o apoio de assistentes sociais, que encami-
nham os seus doentes para estes fóruns. 

A participação nos fóruns sócio-ocupacionais carece da com-
participação mensal do agregado familiar, conforme os rendi-
mentos comprovados por entrega de declaração de IRS. Uma 
vez que se tratam de Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) cada utente é comparticipado pela segurança so-
cial e, ao mesmo tempo, contribui conforme as possibilidades 
para a sua própria recuperação (participação no fórum). 

Quais os objetivos dos fóruns? 

Os principais objetivos dos fóruns são: 

● Promover a autonomia e qualidade de vida dos utentes;

● Promover a adesão a um plano terapêutico;  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● Promover a integração na comunidade; 

● Apoiar as famílias;

 
Os fóruns têm como objectivo, igualmente, a promoção da saú-
de mental através de atividades como arte, música, teatro. Nos 
fóruns tenta-se, igualmente, que os utentes tenham um horário 
de actividades bem definido, ocupando-lhe o seu dia e permitin-
do criar rotinas que, de outra forma, não existiriam. Ter uma 
hora de entrada e uma hora de saída, ter actividades que vão 
de encontro aos nossos gostos e necessidades pessoais, estar 
num espaço protegido onde se adquirem, ou readquirem, com-
petências sociais, organizacionais, entre outras. 

O que se faz num fórum? 

Cada fórum tem um conjunto de actividades que perfazem a 
sua oferta. Cada um tem um programa de actividades próprio 
sendo que existem muitas actividades que são comuns nos di-
versos fóruns. Pretende-se com estas actividades, trabalhar e 
estimular diversas áreas, desde a área relacional, área funcio-
nal, área da reabilitação, entre outras. 

Das diversas ofertas que os fóruns promovem destacam-se as 
mais comuns:

Para além do programa de actividades para cada utente, é efec-
tuado um PIR (Plano Individual de Recuperação). Os PIR’s têm 
por base o programa de actividades em que cada utente se ins-
creve, aquela(s) actividade(s) que mais gosta, que mais lhe fa-
zem sentido. Depois, através de um acompanhamento pessoal 
individualizado faz-se uma avaliação permanente do estado ac-
tual de cada utente. 

Muitos fóruns têm acordos com instituições, empresas, funda-
ções, etc que permitem aos utentes do fórum participar, dentro 
do seu plano individual de reabilitação nas actividades/ vida pro-
fissional dessas instituições. A grande maioria dos casos está 
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relacionado com actividades de voluntariado fora dos respecti-
vos fóruns onde é possível os utentes terem contacto com reali-
dades cada vez mais próximas da “vida comum” ou “vida nor-
mal”. 

De referir que os fóruns não pretendem ser um fim em si mes-
mo, ou seja, não é aconselhada ou recomendada a presença 
num fórum por largos períodos de tempo, exceção feita a ca-
sos especiais. Os fóruns pretendem ter uma presença temporal 
na vida de um jovem / adulto dentro dos seus objectivos de re-
cuperação sócio-profissional. Em alguns casos talvez não seja 
possível a certos utentes voltar à vida profissional e, nesses ca-
sos, o fórum serve também como actividade ocupacional, em 
que se pode ter acesso a esse conjunto de actividades. 

O corpo técnico dos fóruns é tipicamente composto por psicólo-
gos, terapeutas ocupacionais, técnicos de psicomotricidade e 
assistentes sociais 

Pertinência dos fóruns na recuperação sócio profissional 

Os fóruns sócio-ocupacionais são ainda muito desconhecidos 
para a população geral. Apenas quem lida com este conjunto 
de problemas tem acesso a esta realidade cada vez mais pre-
sente na sociedade portuguesa. Existe um conjunto muito diver-
sificado de fóruns, quer em Lisboa quer espalhados pelo resto 
do país. 

Os principais fóruns portugueses são: 

● ARIA (Associação de Reabilitação e Integração Ajuda);

● GAC (Grupo de Acção Comunitária);

● CEERDL (Rainha Dona Leonor);

● Fundação ADFP (Assistência, Desenvolvimento e Formação 
Profissional) ;

● APAV;

● O Mirante; 

● Persona (Associação para promoção da saúde mental);

● AFUA;

 
Da minha experiência nestes fóruns, nomeadamente GAC e 
ARIA posso dizer que foram fundamentais na minha estabiliza-
ção clínica e emocional. Para além de ter um horário a cumprir, 
o que me obriga a rotinas diárias bem definidas, houve um 
acompanhamento e foi-me, inclusivé, proposto um projecto jun-
to de um dos parceiros do fórum, projecto esse que me permite 
adquirir e trabalhar outras competências nomeadamente com-
petências profissionais em espaço protegido. Fiz, igualmente, 
algumas amizades junto de colegas que têm problemas tão in-
tensos ou mais graves ainda do que os meus. A convivência 
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com esses colegas permitiu-me, por exemplo, relativizar os 
meus próprios problemas e acreditar ainda mais na minha recu-
peração. 

A nível profissional não me encontro ainda perfeitamente en-
quadrado de modo a abraçar um projecto profissional “sem 
rede”. O propósito do fórum tem sido cumprido, gosto das activi-
dades propostas, gosto dos técnicos do fórum a quem reconhe-
ço competência técnica e pessoal para ajudar os utentes.  
Recomendo vivamente a todos os que estejam a passar por 
uma fase menos boa ou a todos os que padecem de algum tipo 
de doença mental que se inscrevam nestes fóruns e que benefi-
ciem das suas vantagens. 

Pedro Sousa, 2018 

A FAMÍLIA

A família, presente no dia a dia da pessoa com experiência de 
doença mental, tem um papel preponderante e importantíssimo 
no acompanhamento da doença e da saúde mental do membro 
que está a passar por um problema desta natureza.

A doença mental, não tem só impacto na pessoa que se encon-
tra doente, mas também em todo o círculo familiar, colocando 
todas relações diretas sobre tensão e desgaste.

O não entendimento do que é a doença mental , o que acarreta 
e qual a melhor forma de lidar com ela, leva muitas vezes a 
desavenças, discussões e desentendimentos no seio da famí-
lia, trazendo ainda mais sofrimento e quebra de confiança nos 
relacionamentos.

Muitas vezes, a pessoa que está doente, pode tornar-se agres-
siva à luz deste sentimento de falta de compreensão, quando 
as pessoas que estão à sua volta tentam ajudar da melhor for-
ma que sabem, e é muito difícil em algumas alturas conseguir 
um diálogo construtivo quando a pessoa doente se sente alie-
nada, que os outros não compreendem o seu sofrimento, e que 
os esforços da família não vão de encontro à necessidade de 
reconhecimento e validação que a pessoa doente precisa acer-
ca daquilo que está a sentir e a atravessar.
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A família pode sentir-se completamente confusa e assoberbada 
face aos sintomas também eles confusos que resultam das 
grandes variações a nível emocional que a pessoa com um pro-
blema mental muitas vezes vivencia. Pode mesmo ser extrema-
mente desgastante e exaustivo viver diariamente e acompa-
nhar uma pessoa que está a passar por estes sintomas vivenci-
ados de forma tão severa e fatigante.

Mas é através da família que uma pessoa que experiencia pro-
blemas desta ordem, mais do que as soluções que a medicina 
pode oferecer, pode de facto trazer mudanças duradouras no 
seu bem estar e saúde.

Como presença constante na vida de uma pessoa com ou sem 
experiência de doença mental, a família tem o poder de nutrir, 
aconsellhar, cuidar e observar, e ser um núcleo de apoio em 
qualquer momento da vida de cada um, podendo responder, às 
dificuldades do dia a dia.

Só através de muito Amor, Carinho e Compreensão, é que as 
dificuldades inerentes a uma condição adversa, se podem 
transformar numa vida cheia e com significado, e trazer final-
mente Paz, às perturbações do passado.

João Silva, 2018

Obrigada,

Equipa MIND UP


