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EXERCÍCIO
• O	que	é	uma	Doença	Mental	Grave?
• Como	se	manifesta?



Doença Mental	Grave	(DMG).	1

Características	gerais:
Ø Psicose (perda de contacto com a realidade ou ideias delirantes), ou
Ø Grandes exigências a nível de cuidados que podem obrigar a

internamento ou cuidados hospitalares
Ø Duração da doença, prolongada no tempo ou com período(s) de

hospitalização
Ø Resultando em incapacidade funcional grave que interfere de

maneira importante ou limita uma ou mais actividades principais de
vida → manter relações interpessoais, actividades diárias, auto-
cuidado, emprego e recreação.

Ø Intensidade do contacto com os serviços



Doença Mental	Grave	(DMG).	2

Diagnósticos que tipicamente preenchem critérios de DMG
• Esquizofrenia, perturbação esquizoafectiva, psicose, depressão

major, doença bipolar e perturbação da personalidade.

• As perturbações da ansiedade (p. obsessivo-compulsiva e p. de
pânico) ou perturbações do comportamento alimentar
(anorexia nervosa e bulimia nervosa) podem também
preencher os critérios para DMG.

Behind	the	Term:	Serious	Mental	Illness,	SAMHSA,	2016



• Uma grande parte das doenças mentais graves tem uma evolução

crónica e um prognóstico flutuante.

• As pessoas com DMG necessitam frequentemente de

internamento ou de cuidados residenciais.

• Tornam-se frequentemente casos sociais por perda do emprego e

não conseguirem ter uma vida autónoma.

• Uma percentagem dos sem-abrigo tem DMG

Doença Mental	Grave	(DMG).	3



As pessoas com DMG têm ainda outras características que complicam a sua

recuperação:

Ø Défices cognitivos dos quais decorrem dificuldades de funcionamento e

sintomas negativos tais como apatia e pouca motivação

Ø Falta de insight quanto à doença

Ø Problemas de adesão terapêutica

Ø Co-morbilidades com doença somáticas e mentais

Ø Problemas de uso de álcool ou drogas

Ø Problemas de comportamento

Ø Resistência aos tratamentos farmacológicos

Doença Mental	Grave	(DMG).	4



Impacto da	Doença Mental	Grave



v Os profissionais que trabalham com pessoas com DMG confrontam-

se com grandes desafios a nível clínico e de gestão dos cuidados.

v As pessoas com doença mental grave têm necessidade de um

marcado nível de apoio.

v Uma das dificuldades principais é a que envolve tomar decisões

clínicas e de vida diária tais como a ocupação em actividades e

programas, devido à frequente falta de motivação dos utentes.

Os profissionais e	a	Doença Mental	Grave	



EXERCÍCIO

• O	que	é o	Estigma?
• Podem dar exemplos?	



• Uma construção social que define as pessoas através de uma
característica e como consequência disso as desvaloriza (Jones et al,
1984; Crocker et al, 1998)

• Uma pessoa que é estigmatisada pode ser considerada quase como não
humana (Goffman, 1963)

• Dois níveis de estigma:

- Discriminação aberta: atitudes paternalistas, abuso verbal, violência
física, actos maliciosos (Dinos et al, 2004)

- Auto-estigma - sentimentos subjectivo de ser estigmatisado

Estigma.	1



• É uma barreira à autonomia e à recuperação (Link et al, 2001)

• O estigma está associado à diminuição da auto-estima (Link et al,
2001)

• Tratar alguém de forma condescendente ou paternalista constitui
uma desvalorização da pessoa

• O simples facto de receber um diagnóstico ou cuidados
psiquiátricos promove o estigma

• Os profissionais de Saúde Mental têm que estar muito
conscientes destes factos

Estigma.	2



• Direitos Humanos básicos:
- Dignidade e respeito
- Privacidade
- Capacidade de auto-determinação
- Cuidados adequados
- Residência e Emprego

• As pessoas com doença mental grave são particularmente

dependentes e vulneráveis

• Grande risco de serem alvo de atitudes coercivas e paternalistas

• São pouco estimuladas a participar nas decisões da sua vida

Direitos Humanos.	1



Faz parte da observância dos direitos humanos de uma pessoa:

• Ser ouvida nas suas opiniões e desejos

• Ser consultada para o plano terapêutico, nas decisões do dia-a-dia,
na gestão do seu dinheiro, em decisões relacionadas com planos de
vida.

• Quando isto não acontece → Risco de re-institucionalização

• Quando uma instituição tem como objectivos a qualidade de vida e
a autonomia dos seus utentes é muito provável que os direitos
humanos também sejam observados.

Direitos Humanos.	2



INTERVENÇÕES	TERAPÊUTICAS	NA	DMG



• Medicação

• Intervenções psicossociais

• Focalizadas no indivíduo
- Intervenções psicoterapêuticas
- Intervenções psico-educacionais
- Treino de aptidões sociais

• Focalizadas na família

• Programas de reabilitação

• Programas integrados de cuidados

Intervenções terapêuticas na DMG		



• Dinâmicas estruturadas: desaconselhadas

• Dinâmicas de suporte: resultados encorajadores

• Cognitivas e cognitivo-comportamentais
- Para redução de sintomatologia produtiva
- Para aquisição de estratégias de coping em relação às

experiências delirantes
- Resultados superiores aos controlos, mas não em relação aos

sintomas negativos e ao funcionamento social

• Personal Therapy (Hogarthy) - abordagens cognitivas e de
reabilitação. Melhora ajustamento social

• Nenhuma destas intervenções se revela eficaz isoladamente

Intervenções psicoterapêuticas



Ø Vários modelos (M. básico, M. resolução de problemas sociais,
M. reabilitação cognitiva)

Ø Resultados positivos, sobretudo o Modelo Resolução de
problemas (Lieberman, 1993)

Ø As técnicas integradas com reabilitação cognitiva não mostram
resultados positivos no mundo real

Ø Nenhuma destas intervenções se revela eficaz isoladamente.

Treino de	competências sociais



Ø Resultados positivos (diminuição de recaídas e aumento da
adesão) de programas centrados na família (Falloon, 1987)

Ø Diminuição de recaídas com grupos multifamiliares (McFarlane et
al, 1995)

Ø Evidência de efeitos duradouros (Tarrier et al, 1994)

Ø Resultados encorajadores de programa “Family to family”,
promovido pela NAMI

Ø Nenhuma destas intervenções se revela eficaz isoladamente.

Intervenções familiares



q Modelo	clubhouse

q Modelo	de	reabilitação	psiquiátrica	da	Universidade	de	Boston	
(Anthony	e	Farkas)

q Emprego	apoiado	

q IPS	- Individual	placement and support (Robert	Drake)

Programas de	Reabilitação



ü Na retenção dos doentes em tratamento

ü Na prevenção de internamentos

ü Na satisfação dos doentes

ü No encontro de soluções estáveis para os problemas
residenciais

Os Programas comunitários integrados apresentam
resultados indiscutivelmente superiores aos modelos
tradicionais:



Depressão

Até 60% dos pacientes recuperam

Abuso de Substâncias

Até 60% reduzem o uso de drogas
Esquizofrenia

Até 77% dos pacientes vivem sem recaídas

Efectividade dos	tratamentos

©
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RECOVERY
(Recuperação)

• O	paradigma



EXERCÍCIO

O	significado de	recuperar



Significados de	Recovery	
(Recuperação)

ü Voltar a um estado normal (e.g., a seguir a um episódio depressivo);

üAlcançar um grau de qualidade de vida pessoalmente aceitável (e.g.,

após um episódio psicótico)

üUm processo ou período de recuperação(e.g., depois de situação

traumatizante);

ü Um processo de ganhar ou restaurar algo (e.g., sobriedade);

ü Acto de ser capaz de obter recursos de fontes não utilizadas (por ex.,

na psicose prolongada, com a restauração de capacidades).



Significados de	Recovery	
(Recuperação)
Através	de	uma	lente	objetiva/clínica?

ØResultado
ØEvidência

Através	de	uma	lente	subjetiva/pessoal?
ØProcesso
ØExperiência

üRecovery como	uma	ideologia→	um	paradigma→		uma	política

Recuperação	
clínica

(funcional)

Recuperação	
pessoal
(social)



• O “movimento Recovery” iniciou-se nos anos 1990s na América do
Norte.

• Teve como ponto de partida as narrativas de utentes de serviços que
punham em questão os prognósticos pessimistas dos profissionais de
saúde mental.

• Centra-se na adaptação individual à doença mental e no optimismo
em relação ao futuro

• Reconhece que o funcionamento anterior à doença pode não ser
completamente recuperado

O	Movimento Recovery



...um processo único, profundamente íntimo, de transformação das

atitudes, valores, sentimentos, objetivos, aptidões e/ou funções

das pessoas. É uma forma de viver uma vida satisfatória,

esperançosa e contribuir para a vida mesmo dentro dos limites

impostos pela doença mental. A recuperação pessoal envolve o

desenvolvimento da nova orientação e objetivo geral na vida de um

indivíduo enquanto se supera os efeitos catastróficos da doença

mental.

Recovery	é…

Anthony,	1983



•Mais do que recuperar dos sintomas da doença

• Um processo complexo e moroso

• Pode envolver recuperar :
- Do estigma interiorizado pela própria pessoa
- Dos efeitos iatrogénicos dos contextos de tratamento
- Da falta de oportunidade de exercer a auto-determinação
- Dos efeitos negativos do desemprego
- Dos sonhos “ destruídos”

üRecovery é o que a pessoa com incapacidade faz.
üO tratamento, a gestão de caso e a reabilitação é o que é feito pelos
profissionais para facilitar a recuperação

Recovery	é ainda…

Anthony,	1983



• Abordagem que defende relações não coercivas entre profissionais e

utentes dos serviços

• Negociação dos planos terapêuticos e facilitação da autonomia dos

utentes.

O	Modelo Recovery



EXERCÍCIO

Ideias para	promover o	Recovery



Serviços de Saúde
Mental orientados para o 

Recovery



Ø Objetivo principal dos serviços de saúde mental e de reabilitação
psicossocial é:

- Possibilitar às pessoas funcionar dentro do seu contexto social
individual (independentemente dos seus sintomas)

- Ajudá-las a viverem um vida realizada e com significado
(independentemente de terem de recorrer a ajuda profissional
em momentos de crise)

Ø É suposto que estes serviços orientados para o recovery consigam:
- Adaptar-se de forma flexível às necessidades dos utentes
- Centrar-se nas capacidades em vez de nos défices ou disfunções
- Incluir uma vasta gama de dispositivos/recursos, tais como

serviços/programas orientados por pares

Novas orientações para	os Serviços



Valores chave do	Recovery







Os objetivos da prestação de cuidados em saúde mental devem ser
redefinidos no sentido de se focarem nos objetivos de vida do
indivíduo e respeitarem o direito dos utentes de tomar decisões
individuais sobre todos os aspetos da seu percurso

→Mudança nos valores e atitudes dos profissionais

• A orientação para o recovery poderá significar uma redefinição do
papel dos profissionais de “perito externo” sobre a doença das
pessoas para um de acompanhante e suporte auxiliar nos percursos
de vida das pessoas, aceitando parcerias em pé de igualdade com
os seus clientes

Schrank &	Slade,	2007

Novas orientações para	os profissionais



Apoiar	o	desenvolvimento	de:

v Esperança
v Identidade
v Significado	
v Responsabilidade	pessoal

Novas tarefas dos	profissionais



v Características-chave
§ Abertura e franqueza
§ Colaboração como pares
§ Foco nos recursos internos do indivíduo
§ Reciprocidade
§ Disponibilidade para ‘ir mais além’

v Mais competências relacionais/interpessoais – empatia,
carinho, aceitação, afirmação mútua, encorajamento da
tomada de risco responsável e expectativas positivas
para o futuro

Novas atitudes dos	profissionais

Borg	&	Kristiansen,	2004
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