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NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS

editorial
Caros leitores, o nosso empowerment
e recovery chegaram a uma nova e
entusiasmante etapa: a renovação na
culinária dos tempos modernos! A
aliança entre o prazer de comer bem
e a boa saúde já chegou aos colegas
do CEAM!
Cada vez mais, os peritos em recovery,
procuram novas artes de dominar o
stress e o “bichinho” da doença mental,
para melhorar a qualidade de vida. Já
passámos pelo desporto e o recovery
e experienciámos a meditação! Agora
estamos a preparamo-nos para a
maratona da culinária, como ar te
terapêutica e como benefício para a
saúde física e mental.

2 ajuda interpares

Maria João Neves

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

Direitos Humanos e
O que são direitos humanos

estado de completo bem-estar físico, mental e

outros.”

Direitos humanos são um cer to número

social e não apenas a ausência da doença ou

A Organização Mundial de Saúde (OMS) usa os

de direitos que estão internacionalmente

enfermidade.”

Direitos previstos nesta Convenção como um

consagrados como respeitados por todos os

A primeira Convenção de Direitos Humanos do

suporte para monitorizar o respeito pelos direitos

governos para todas as pessoas, em todas

século XXI foi a “Convenção dos Direitos das

humanos nas instalações de saúde mental dos

as circunstâncias e são legalmente garantidos

Pessoas com Deficiência” (2008), tendo tido

diversos países.

por leis internacionais de Direitos Humanos

144 signatários e 84 ratificações.

(tratados/convenções).

A palavra “deficiência” que o legislador português

Os Direitos Humanos servem para proteger os

utilizou na tradução não é a mais correcta. Sem

indivíduos e grupos contra a interferência na sua

entrar em polémicas que aqui não cabem, deixo

Porque são os Direitos Humanos
importantes para as pessoas com
doença mental

liberdade e dignidade humana e preocupam-se

apenas a nossa alternativa: “Convenção dos

As pessoas com doença mental podem ser

principalmente com a relação entre o indivíduo

Direitos das Pessoas com Incapacidades”

objecto, por todo o mundo, da violação dos

e o Estado. Um Estado que tenha assinado um

Este foi o primeiro instrumento com força

direitos humanos, por exemplo:

Tratado ou Convenção de Direitos Humanos

de lei, com direitos abrangentes e protecção

- falta de acesso a cuidados de saúde e apoio;

está obrigado a respeitar, proteger e concretizar

para indivíduos com incapacidades incluindo

- restrição da liberdade;

esses Direitos.

incapacidades mentais.

- abuso e negligência;

Os Direitos Humanos incluem direitos de carácter

Definição de incapacidade referida nesta

- perda dos direitos políticos, económicos,

civil, cultural, económico, político e social. Todos

Convenção:

sociais e culturais;

os Direitos Humanos são interdependentes.

“Pessoas com incapacidade, inclui aqueles que

- restrição no acesso à justiça e capacidade

Não é possível falar de Direitos Humanos em

têm a longo prazo…incapacidades mentais e

legal.

saúde mental sem referir a definição de “saúde”

intelectuais que em interacção com as várias

Por outro lado é frequente tornarem-se os

que nos é dada pela Declaração Universal

barreiras existentes na sociedade podem

acessos a cuidados de saúde e suporte tão

dos Direitos Humanos de 1948: “Saúde é um

impedir a sua completa e efectiva participação

difíceis que as pessoas com doença mental não

na sociedade numa base de igualdade com os

conseguem utilizá-los, assim verifica-se:
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- falta de serviços dedicados à saúde mental;

numa base de igualdade com os outros

querem receber.

- tratamento e cuidados médicos a custos muito

(incluindo o direito a votar).

Noutros casos as pessoas são negligenciadas no

elevados;

- o Artigo 23º, que estabelece que se deve

seu todo e não recebem quaisquer tratamentos

- tratamento e cuidados médicos de fraca

eliminar toda a discriminação em matérias

ou cuidados.

qualidade (nomeadamente a nível público o que

legais relacionadas com o casamento, família,

Direitos básicos como o direito à confidencialidade,

leva as pessoas a voltarem-se para o sector

paternidade, e relacionamento, de forma a que

o acesso à informação, à privacidade, e à

privado onde os custos são incomportáveis);

as pessoas com incapacidade estejam a esse

comunicação são frequentemente violados.

- falta de acesso aos serviços de apoio na

nível numa base de igualdade com os outros.

Do exposto resulta que criar mecanismos

saúde mental

para monitorizar o cumprimento dos direitos
humanos nas instalações de saúde mental é
crucial. Todavia poucos países estabeleceram
tais mecanismos.
Fazendo um apanhado podemos dizer que os

comunidade.

Vejamos agora como a Organização Mundial de

mecanismos para fazer a referida monitorização

Direitos previstos na Convenção:

Saúde lida com a violação dos direitos humanos

são necessários porque:

- Dignidade e autonomia;

nas instalações e serviços da saúde mental dos

- asseguram que o internamento e tratamento

- Não discriminação;

diferentes países.

consentido são promovidos;

- Igualdade;

Em primeiro lugar é de referir que a violação

- permitem rever todos os casos de internamento

- Inclusão na sociedade e respeito;

de direitos humanos nas instalações de saúde

e tratamento compulsivos;

- Acessibilidade;

mental é uma ocorrência diária em muitos

- permitem verificar se todas as normas sobre

- Direitos das crianças com incapacidades

países. E isto porquê?

internamento compulsivo estão de acordo

O artº 19º da Convenção prevê explicitamente

Entre outros motivos porque a falta de recursos

com os padrões de direitos humanos a nível

o direito a viver independente e a ser incluído

destinados à saúde mental, a “desumanização”

internacional e estes estão a ser respeitados;

na comunidade.

das pessoas com doença mental e o baixo nível

- proporcionam a possibilidade de serem

As pessoas com incapacidade devem ter a

de conhecimento e compreensão sobre os

revistos os recursos contra o internamento e

oportunidade de escolher o local onde querem

direitos humanos significa que, os serviços e

tratamento compulsivos;

residir… e não são obrigados a viver num

instalações de saúde mental estão associados a

- conduzem a inspecções regulares às

ambiente criado de forma particular para elas.

uma vasta extensão de abusos dos mesmos.

instalações de saúde mental;

Como formas de negligência e abuso de que

Condições de vida com falta de higiene e

- monitorizam os serviços para que as condições

são vítimas, as pessoas com experiência de

inumanas são comuns em muitas instalações,

de vida sejam aceitáveis;

doença mental podemos referir como exemplos,

assim como tratamentos inadequados,

- asseguram que as pessoas estão a receber

entre outros, o abuso físico, mental e sexual;

degradantes e prejudiciais. Muitas pessoas

os tratamentos e cuidados de que necessitam

a colocação em isolamento e imobilizações;

admitidas sem justificação e contra a sua

e que os seus direitos humanos estão a ser

a falta de estimulação, inactividade, ausência

vontade nas referidas instalações passam

respeitados.

de objectivos, aborrecimento e isolação social;

lá semanas, meses e algumas vezes anos

Face a esta realidade o que faz a Organização

excesso de medicação para que se mantenham

seguidos sem objectivo ou finalidade.

Mundial de Saúde? A OMS intervém assumindo

dóceis e “fáceis de manejar”.

O consentimento informado sobre o tratamento

um papel de suporte aos vários países para

Em termos de direitos civis, culturais, económicos

é sistematicamente ignorado em muitos

que estes estabeleçam mecanismos para

e sociais podemos citar:

estabelecimentos e aos utentes é ministrado

monitorizar o cumprimento dos direitos humanos

- o Ar tigo 29º, que estabelece o direito a

tratamento apesar deles estarem capazes

nas instalações e serviços de saúde mental

participar plenamente na vida pública e política

para tomar decisões acerca do tratamento que

respectivos.

4 ajuda interpares

Orlando Silva

-Diversidade de ideias.

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

-Soluções, evolução.
-Factor de liderança.
-Factor de negociação.
Com estas vantagens diversos estudos

Teresa Santos

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

corroboram a ideia de que os conflitos são
vantajosos para o bem-estar empresarial.
Podemos perceber o conflito como risco ou
opor tunidade, o que exige da pessoa uma
abordagem racional dos conflitos.

Resolução de conflitos
no emprego

Para uma eficaz resolução de conflitos é preciso
saber viver em comunidade, e também ter
objectivos. Isto implica ter valores, aceitar os
outros, e respeitá-los.

Hoje em dia é fundamental saber lidar e resolver

A primeira consiste na obtenção das informações

A criatividade na resolução de conflitos favorece

conflitos. Para isso existe alguns procedimentos

de todos os elementos de ambas as partes.

a flexibilidade, oferece melhor aproveitamento

essenciais, quer na sua abordagem, quer na

A segunda fase consiste no brainstorming de

da diversidade e da conciliação de situações

sua resolução. Este artigo vai mostrar como

ideias, ou seja todos os elementos têm de

opostas. Isto implica procurar soluções

alguns destes procedimentos são usados no

perceber o que levou os outros intervenientes a

construtivas e não se identificar demasiadamente

meio empresarial para resolver conflitos, sempre

terem uma posição diferente.

com o conflito em curso.

que possível.

A terceira fase tem que ver com a resolução do

É impor tante conhecer as causas e

O conflito surge quando duas ou mais pessoas

problema, no sentido de implementar uma possível

consequências dos conflitos, e reflectir em

têm ideias diferentes sobre um determinado

solução que sirva o mais aproximadamente

estratégias de resolução de conflitos, tendo

assunto. O objectivo do conflito é utilizar estes

possível as partes intervenientes do conflito.

em atenção que estes são inerentes à vida em

pontos de vista diversos, no sentido de aproveitar

Por fim, a quarta fase trata-se da implementação

sociedade.

estas ideias diferentes para uma melhor

da resolução finalizada na terceira fase.

Outro passo é o desenvolvimento de técnicas

resolução dos problemas. É perfeitamente

Nem sempre os conflitos são ultrapassados na

de asser tividade para a gestão eficaz do

normal passarmos pelos problemas até

primeira tentativa, mas mesmo que isso não se

conflito através do conhecimento das origens

acharmos a solução mais adequada e os

suceda, é uma forma de aprender a relacionar-se

do mesmo.

conflitos fazem par te dos problemas. O

comas pessoas, evoluindo assim no dia-a-dia

Viver em comunidade é estabelecer boas

principal meio de resolução dos problemas é

com os trabalhadores.

relações de trabalho, é saber mudar para

quando existe de ambas as partes vontade de

Existem vantagens nesta metodologia:

estabilizar a sua situação, é cumprir o contrato

ultrapassar o impasse. Quando uma das partes

-Transformação dos pontos negativos em

estabelecido com a entidade patronal que

ou as duas não têm essa vontade, torna-se mais

positivos.

promove o recovery e empowerment, que

difícil chegar a bom porto.

-Tomadas de decisão (empowerment).

faz o advocacy de qualquer trabalhador sem

Existe quatro fases na resolução dos conflitos:

-Transformação de crises em oportunidades.

descriminação.
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Maria João Neves

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

“No passado dia 29 de Outubro deuse a primeira reunião da Comissão
Consultiva para a Participação dos
Utentes e Cuidadores (CCPUC),
projecto a ser desenvolvido pela
Coordenação Nacional para a
Saúde Mental (CNSM) no âmbito

Comissão Consultiva
para a Participação dos
Utentes e Cuidadores

da execução do Plano Nacional de
Saúde Mental 2007-2016.”
(In acta da reunião da Comissão de
29/10/2010)
*Cuidadores é a expressão aqui utilizada para abranger
familiares e amigos das pessoas com experiência de
doença mental, bem como os profissionais da saúde
mental.

A Comissão Consultiva para a Participação

Saúde, procura promover a participação dos

de utentes e cuidadores na implementação do

dos Utentes e Cuidadores surgiu como um

profissionais, familiares e utentes dos serviços

Plano Nacional de Saúde Mental;

novo organismo para promover a consulta das

de saúde mental em órgãos consultivos. Este

- Dar parecer e consultoria no que se refere

Pessoas com Experiência de Doença Mental

direito é consagrado na Lei de Saúde Mental e

às perspectivas dos utentes e cuidadores em

na implementação das alterações nos serviços

subsequente Decreto-Lei que a regulamenta.”

questões relacionadas com a implementação

de saúde mental a realizar no âmbito do Plano

“O Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016...

do PNSM 2007-2016;

Nacional de Saúde Mental.

considera que as pessoas com perturbações

- Desenvolver iniciativas que capacitem utentes

De acordo com o Regulamento da Comissão

mentais devem ser envolvidas e participar no

e cuidadores numa perspectiva de recovery,

podemos ver que esta “é constituída pelas

planeamento e desenvolvimento dos serviços de

visando a participação e defesa dos direitos das

pessoas indicadas pelas entidades nacionais

que beneficiam. Os familiares de pessoas com

pessoas com problemas de saúde mental;

que representam os utentes, familiares e

perturbações mentais devem ser considerados

-Disseminar o PNSM e iniciativas desenvolvidas

profissionais que trabalham na área da saúde

como parceiros impor tantes na prestação

no sentido de capacitar e promover o

mental e reabilitação – a saber, a Rede Nacional

de cuidados de saúde mental, estimulados a

envolvimento dos utentes e cuidadores.

de Pessoas com Experiência de Doença Mental;

participar nesta prestação e a receber o treino

Estes objectivos poderão ser concretizados

a Federação Nacional das Associações de

e a educação necessários”.

através do desenvolvimento de actividades tais

Famílias Pró-Saúde Mental e a Federação

É neste contexto que surge a presente Comissão.

como a elaboração de um manual de orientações

Nacional de Entidades de Reabilitação de

Especificamente a CCPUC será um órgão

para a participação dos utentes e cuidadores nos

Doentes Mentais – e ainda por um Coordenador

consultivo, limitado no tempo, inicialmente

serviços de saúde mental, um guia sobre como

de Projecto pertencente à CNSM.”

previsto com a duração de cinco anos (o tempo

apoiar os cuidadores informais, a preparação e

de implementação do resto do Plano Nacional

implementação de acções de formação sobre

Porque surgiu esta Comissão?

de Saúde Mental 2007-2016) cujas funções e

temas como empowerment, recuperação e

Segundo o preâmbulo do regulamento deste

objectivos mais importantes serão:

defesa de direitos e a capacitação de utentes

órgão podemos dizer que: “Desde 1998, que

- Apoiar na identificação de passos relevantes e

e cuidadores (por ex. Encontro Nacional de

o Estado Português, através do Ministério da

estratégias mais adequadas para o envolvimento

Utentes e Cuidadores), etc.

6 ajuda interpares

Adelaide Cruz

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

“Wuando Randle P. McMurphy (Jack Nicholson),
um bem disposto ladrão de segunda, é internado
num hospital psiquiátrico do estado, o seu estado
de espírito rebelde e contagioso, vai rapidamente
desestabilizar a rotina da sua enfermaria. E é

O
papel

inevitável o conflito com a impossivelmente
calma e intratável enfermeira Ratched (Louise
Fletcher), um confronto que vai afectar não só o
seu futuro, mas o de todos os doentes internados
no hospital.”

Esta citação referente ao célebre filme que aborda de forma comovente,
a doença mental, “Voando sobre um ninho de cucos”, filme esse, que
pode ser perspectivado como o alicerce do movimento de direitos
dos anos 70, em que pela primeira vez, as pessoas começaram a
organizarem-se de modo muito contagiante, na defesa dos direitos
das pessoas com experiência de doença mental. Isto, porque o filme
reflecte corajosamente, os movimentos de mudança e polémicas que
ocorriam nos 70 um pouco por todo o lado e, especialmente, nos
Estados Unidos. As minorias sociais e étnicas tornaram-se muito mais
activas na defesa dos seus direitos, e a partir daí, a qualidade de vida
destes grupos sociais melhorou, graças ao constante activismo de
líderes e colaboradores carismáticos.
Este filme de 1975 denuncia o funcionamento dos hospitais
psiquiátricos nessa altura, tendo por isso todo o mérito. A questão
da desinstitucionalização, nesta época, começou a ser abordada de
forma mais humanizante, devido também aos avanços do mundo
da cidadania e a psiquiatria não invasiva, baseada na psicoterapia.
É importante lembrar os avanços da cidadania, e a forma como os
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O cinema e o seu
na saúde mental
movimentos sociais ajudaram a reduzir os incidentes de tratamentos

pode abençoar pessoas com certas dificuldades em adaptarem-se,

forçados. Pode-se encontrar encorajamento para continuar, nós, as

permitindo uma maior criatividade no combate ao estigma, desenvolver

pessoas com doença mental, o nosso activismo, inspirando-nos de

o sentido de humor, apelar aos sentimentos e carisma dos personagens

criatividade combativa nos trabalhos cinematográficos que abordam

em muitos filmes, o que resulta numa resposta emocional e desperta no

o problema de saúde mental.

espectador, um interesse sobre o tema ainda mais entusiasmante.

O filme também aborda a impor tância dos laços de amizade

O não conformismo do cinema moderno pode também abrir muitas

desenvolvidos em momentos de crise, entre as pessoas que partilham

portas, encorajando muitas pessoas, as quais encontram-se numa

as mesmas experiências e se fortalecem graças à ajuda-mútua.

fase de bloqueio ou crise, a reagirem mais e a manifestarem-se mais,

“Voando sobre um ninho de cucos” apresenta-se verdadeiro e tocante

criando movimentos de solidariedade, como aconteceu nos anos 70,

e mostra-nos como podemos criar laços de amizade nos locais mais

as minorias sociais, étnicas e até os homossexuais encontraram um

inesperados.

terreno fértil para abrir novos horizontes.

Este filme e muitos outros, permite examinar a relação da pessoa como

Existem inúmeros filmes de grande qualidade que se podem referir

um indivíduo e o seu contexto social comum. O que se descobre,

como exemplos de boas práticas, como por exemplo o “Milk”, sobre

é que a pessoa com doença mental, tem personalidade própria, e

os direitos dos homossexuais, e “Mentes Brilhantes”, que aborda a

aprende a adaptar-se às novas realidades sejam elas conformistas

doença mental. A luta e odisseia de John Nash, por viver a vida, como

ou contestatárias. Leva-se em conta, também que o mundo das

pessoa academicamente brilhante, que ganhou um Óscar, e começou

populações menos informadas, em relação às dificuldades da inserção

o seu percurso evolutivo como uma pessoa com psicose grave, e

de pessoas na sociedade, ainda necessitam de muita orientação para

através da sua luta e dos amigos, esposa e muita coragem, realiza

quebrarem as barreiras iniciais à integração com os pares sonham

o seu sonho, de ser prémio Nobel da economia, e leccionar numa

um dia, atingir.

universidade conceituada.

A adversidade também proporciona novas oportunidades, porque

Estes filmes têm um carácter educativo, na medida em que ajudam

as pessoas mais criativas são muitas vezes mais capazes de gerir

a mudar mentalidades, as quais podem ditar novos comportamentos

e encontrar novas soluções para crises sociais, económicas e de

sociais mais virados para uma abertura integrada.

cidadania, para mencionar algumas. A doença mental, às vezes,

8 ajuda interpares

Maria João Neves

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

O CEAM como fonte de ajuda
mútua e empowerment
em 2006 para promover a auto-representação

De que forma é que o CEAM
promove o empowerment e a
ajuda interpares?

e empowerment das pessoas com experiência

O facto de ser coordenado e dinamizado

de doença mental e é coordenado e dinamizado

apenas por pessoas com doença mental é

exclusivamente por pessoas com esta

a grande novidade e representa só por si

experiência.

um grande exemplo de participação a nível

Já foi muitas vezes referido neste jornal mas

social e até politico de pessoas com a nossa

nunca é demais lembrar que o empowerment,

problemática.

de uma forma breve, pode ser definido “Como

Como exemplo de actividades do CEAM que

um processo ou mecanismo através do qual as

promovem a influência e liderança das pessoas

pessoas, as organizações e as comunidades

com doença mental apresentamos:

podem assumir o controlo sobre as suas

- A par ticipação na reunião de formação

Grupo de Mulheres

próprias vidas” (Julian Rappaport, 1987).

semanal da equipa, na reunião de equipa e de

Em 2002 foi criado o Grupo de Mulheres, devido

A perspectiva de empowerment, num contexto

coordenação;

à necessidade de aumentar a representatividade

comunitário, “… consiste em identificar, facilitar

- A colaboraração nos processos de avaliação

das mulheres enquanto género e enquanto

ou criar contextos em que as pessoas isoladas

dos serviços e em estudos de investigação;

cidadãs com doença mental;

ou silenciadas possam ser compreendidas, ter

- A dinamização do Grupo de Ajuda Mutua

Lideres deste Grupo tem vindo a desenvolver

uma voz e influência sobre as decisões que lhe

misto;

com outras associações de protecção às

dizem directamente respeito ou que, de algum

- A dinamização do Grupo de Mulheres;

vitimas de violência doméstica como por

modo, afectam as suas vidas.” (Rappaport,

- A dinamização debates temáticos sobre

exemplo a Associação de Mulheres contra a

1992)

assuntos que têm interesse para as pessoas

Violência (AMCV), acções de formação sobre

É prosseguindo este ideal que a AEIPS faz surgir

com doença mental;

os benefícios dos grupos de ajuda mutua com

o CEAM.

- As acções de sensibilização e campanhas

pessoas vitimas de discriminação tendo em vista

Para dar voz, facilitar e criar ambientes que

contra o estigma da doença mental em escolas,

o seu empowerment.

permitam aumentar a participação, influência

universidades e outros locais na comunidade;

e liderança das pessoas com doença mental

- Os encontros com pessoas com doença

no Centro Comunitário, na comunidade e a

mental;

nível individual (tudo isto são aspectos de

- A colaboração com outras instituições;

empowerment).

- A redacção de textos para o jornal “Ajuda

O CEAM (Centro de Empowerment e Ajuda
Mutua) é um programa da AEIPS que surgiu

Interpares”.

Vejamos um pouco mais detalhadamente como
se constituem essas actividades.

Grupo de Ajuda Mútua Misto
É da responsabilidade do CEAM levar a cabo
uma vez por semana um grupo de ajuda mútua
misto. É um grupo de pessoas com doença
mental que se reúne sem o apoio de técnicos e
que se inter ajudam;
O grupo de ajuda mútua é um grupo autónomo
de partilha de experiências pessoais entre pares
e que se centra no apoio emocional;

Debates temáticos
Debates dinamizados pelo CEAM, abertos a
toda a comunidade da AEIPS, sobre temas e
problemáticas que dizem respeito às pessoas
com experiência de doença mental.
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Alguns temas já abordados: Advocacy, Liderança e Cidadania,

Teresa Santos

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

Empowerment e ajuda interpares em Pessoas com Doença Mental, etc.

Rede Nacional de Pessoas com Experiência de
Doença Mental
O CEAM é o inspiador e líder da RNPDM que tem como objectivo conhecer
a actual situação das pessoas com doença mental, de modo a concretizar
os seus projectos e metas a longo prazo ou seja contribuir para o seu
empowerment a nível social. Para que possam assumir controlo, ou pelo
menos opinar, sobre decisões politicas da comunidade e da sua própria
vida.
A RNPDM é constituída por pessoas com doença mental de várias
associações nacionais mas também por pessoas que não pertencem a

O papel do desporto e
do exercício físico no
recovery da doença
mental
Dois estudos de caso

nenhuma associação.
Dinamiza um fórum na internet destinado a discutir a problemática das
pessoas com doença mental: www.redenacional.freeforums.org.

Encontros com pessoas com doença mental
Estes encontros, que se realizam em diversas Instituições de Saúde Mental,
visam auscultar as necessidades e direitos das pessoas com doença
mental, partilhar ideias, e divulgar o trabalho do CEAM, que se baseia no
empowerment e recovery dessas pessoas.

Um estudo levado a cabo por David Carless e Kitrina Douglas, teve como
objectivo de pesquisa apresentar dois estudos de caso de dois homens
que ilustram o papel distinto em como o desporto e exercício físico
pode influenciar no recovery. Para além disso, tenta desenvolver a nossa
compreensão do papel do desporto e do exercício físico no contexto do
recovery de pessoas com doença mental grave.
Colin e Mark, foram dois participantes escolhidos através de uma
amostra. Cada caso começa com uma breve biografia de ambos,

Colaboração com outras instituições.

detalhando a história de saúde mental a partir dos seus registos médicos.

O CEAM recebe e dá formação sobre o empowerment das pessoas com

Várias semelhanças são evidentes nas experiências de ambos; os dois

doença mental (Projecto Prospect); Liderança e cidadania (Programa

descrevem um entusiasmo pelo desporto e exercício físico na juventude

Equal); Ajuda mútua (Progride / AMCV) entre outras.

e os benefícios psicológicos; tais como a melhoria da disposição e da

Podemos também referir a colaboração com o National Empowerment

concentração. Um tema recorrente no caso de Colin é o de que o desporto

Center de Massachussets (EUA), com objectivo de aprender e divulgar

é um componente central da sua identidade – já que Colin se considera um

a experiência norte-americana no âmbito do movimento dos ex-utentes

desportista. Por exemplo, Colin usa frequentemente roupa desportiva o que

e sobreviventes de psiquiatria bem como dos defensores dos direitos

revela o seu interesse e competência no desporto. Para ele, o desporto

humanos das pessoas com doença mental.

e o exercício físico providenciam uma oportunidade para começar a
responder a estas questões: estar envolvido no desporto e exercício era

Jornal “Ajuda InterPares”

por si mesmo uma razão para “dizer sim à vida”. Em contraste, Mark

O jornal “Ajuda InterPares” é uma publicação anual que contém diversos

não mostrava sinais de o desporto ou exercício físico serem aspectos

artigos nacionais e internacionais sobre Recovery, Empowerment e Defesa

importantes da sua identidade. Para Mark manter-se ocupado com estas

dos Direitos das Pessoas com Doença Mental. Procura-se também por

actividades era uma diversão por ele acreditava que estava a fazer um

esta via promover o empowerment do nosso público.

uso positivo do seu tempo. Mark atribuía as suas melhorias físicas à sua

É totalmente composto, redigido e realizado por pessoas com experiência

frequência no ginásio e estas melhorias ajudavam-no nas suas actividades

de doença mental, na sua maior parte membros do CEAM.

como a jardinagem e o trabalho em madeira que estava envolvido. Estas

Podem obter-se todos os números deste jornal fazendo download no site

actividades providenciavam-lhe também uma razão para ele “dizer sim

da AEIPS (www.aeips.pt).

à vida”.
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Advocacy
em saúde mental
O documento do Instituto Nacional de Reabilitação

de cidadania” das pessoas com experiência de

seus interesses.

com o título inicial de “Guia da Advocacia em

doença mental.

Existem vários tipos de advocacy, a saber:

Saúde Mental” teve um parecer formal da Rede

Deste modo, sabendo não existir uma definição

Auto-advocacy em saúde mental: este tipo de

Nacional das Pessoas com Doença Mental –

única ou simples e porque no referido documento

defesa dos direitos em saúde mental ocorre

“este documento é muito útil porque ter um

se recorre à designação “Defensor”, na mesma

quando uma pessoa fala por si própria, fazendo

problema de saúde mental quer muitas vezes

lógica, acabou a Rede Nacional de Pessoas

o seu ponto de vista e desejos claros para

dizer que, as opiniões ou ideias das pessoas

Com Doença Mental por apresentar algumas

terceiros

são raramente tidas em consideração ou que

propostas alternativas ao título, a saber:

Advocacy de grupo: o advocacy de grupo

não têm acesso às oportunidades e escolhas

• Guia para a Defesa dos Direitos Civis das

(também conhecido por advocacy colectivo)

de que gostariam”.
Ser rotulado com um diagnóstico de doença
mental está muitas vezes ligado a situações de

Pessoas com Doença Mental
• Guia de Defesa Cívica e Activismo em Saúde
Mental

acontece quando um grupo de pessoas
com experiências semelhantes se junta para
apresentarem pontos de vista partilhados. Os

doença, desemprego, e exclusão. Na sua forma

• Guia de Activismo Cívico em Saúde Mental

grupos de utentes, grupos de ajuda-mútua

mais simples o advocacy pode significar apenas

• Guia para a Defesa dos Direitos. Em Saúde

ou conselhos de utentes das instituições são

escutar alguém atentamente, não é um trabalho

Mental.

exemplos deste tipo de defesa dos direitos em

de um advogado ou jurista.

Tendo sido este último aprovado pelo Instituto

saúde mental.

O activismo cívico em saúde mental é um

Nacional de Reabilitação.

Advocacy de pares: Esta forma de advocacy

processo de apoiar e possibilitar às pessoas:

A defesa dos direitos em Saúde Mental –

diz respeito a receber suporte de alguém com

• Expressar os seus pontos de vista e

advocacy – tem-se desenvolvido em diferentes

experiência de utilização dos serviços de saúde

países, ao longo das últimas décadas, como

mental.

• Aceder à informação e aos serviços.

uma forma de combater a discriminação

Advocacy formal, profissional ou pago:

• Defender e proteger os seus direitos e

enfrentada pelas pessoas com problemas de

Internacionalmente, muitas das organizações

saúde mental. A defesa dos direitos em saúde

de voluntários têm vindo a desenvolver serviços

• Explorar acções e fazer escolhas.

mental, nas suas diversas formas, procura

de defesa dos direitos em saúde mental que

O termo “advocacy” pode ser definido como

assegurar que as pessoas podem manifestar-

formam e pagam defensores para trabalharem

“defesa dos direitos” ou “defesa dos direitos

se, expressar as suas opiniões e defender os

com quem recorrer aos seus serviços. Muitos

preocupações.

responsabilidades.
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dos defensores que trabalham nos serviços
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de advocacy formal também são utentes e
ex-utentes.
Advocacy de cidadãos: O advocacy de cidadãos
junta as pessoas com problemas de saúde
mental com outras pessoas que fazem parte
da sua comunidade local.
Advocacy jurídico: As pessoas com
conhecimento e formação específicas tais
como advogados, são por vezes chamados
de “defensores legais”. Este tipo de defensor
difere de outro tipo de defensores em saúde
mental dado representar a pessoa em contextos
formais, tais como audiências, tribunais ou

Reunião
de Ajuda Mútua

processos litigiosos.
Em que circunstâncias poderemos necessitar
de um defensor? A experiência de internamento
psiquiátrico, seja ele voluntário ou compulsivo
(com base na Lei nº 36/98), pode ser confusa e
retirar à pessoa o poder que tem sobre si própria.
Exercer o direito de ser informado e ser envolvido
no seu tratamento e prestação de cuidados pode
ser difícil quando se está angustiado ou quando
o seu ponto de vista pode ser descartado como
parte da sua “doença”.
Em situação hospitalar, um defensor ajudá-lo-á
a obter informação sobre os seus direitos, a sua
medicação e plano de alta.
Os defensores podem ser úteis no
acompanhamento pós-alta ou outras reuniões,
podendo muitas vezes participar nelas consigo,
ou se pretender ter apoio em questões do diaa-dia durante o seu internamento, tais como ter
uma alimentação adequada às suas crenças
religiosas ou cultura, ou assegurar que os seus
objectos pessoais estão em segurança. Um
defensor pode ajudar a descobrir os recursos
que lestão disponíveis quando tiver alta. Se
está descontente com a prestação de cuidados
que está a ter, um defensor pode ajudar a
desencadear um processo de reclamação.

As reuniões de ajuda mútua são participadas e dinamizadas pelas pessoas com experiência de
doença mental. O número de participantes na reunião oscila entre 10 a 25 pessoas.
Estas reuniões trazem sentimentos positivos que advêm da partilha de ideias e de ambiente comum
e despreocupado, proporcionado por uma certa convivência e familiaridade, a qual aumenta com o
tempo e trás força positiva. Falar, ouvir, participar e facilitar o funcionamento do grupo e a partilha
de histórias pessoais, sendo que ao recebermos ajuda temos que a devolver de imediato, a ajuda
deve ser recíproca.
É importante que a sala esteja com a disposição em círculo para que todos se vejam. Fundamental
também é assegurar que todos os presentes se conheçam. O moderador ou líder deve confirmar se
existem pessoas ainda desconhecidas na reunião. Deve ter a preocupação de que todos os presentes
se sintam integrados e tenham a possibilidade de participar com as suas opiniões.
Gerir bem o tempo é crucial. O moderador pode ter duas pessoas a apoiá-lo a definir o ritmo da
conversa. É recomendado ler um texto explicativo dos objectivos gerais da reunião e questionado
se há alguém que precise de ser ajudado de imediato. No final, deve ser lida a acta.
O moderador não deve ocupar o tempo com discursos mas dar a palavra aos participantes. Não se
deve preocupar se existem alguns momentos de silêncio na sala, pois as pessoas estão a pensar e
também a ganhar confiança. No fundo, tem uma função de “árbitro” durante a sessão. A partir do
debate em grupo surge uma conclusão. A partir de uma actividade surge um resultado.
Em forma conclusiva estas reuniões são de facto um momento de partilha, conhecimento da
experiência, de participação voluntária e companheirismo, de suporte emocional e social, de
valorização das capacidades, auto estima e confiança, da compreensão do problema.
Deriva da experiência autêntica das situações. Vai-se pelo tempo fora a aprender: formas de organizar,
as normas, ganhar confiança, e a gerar energia positiva do ambiente humano, compreender e respeitar
os outros, falar aos outros dos seus próprios problemas.

Ao recebermos ajuda temos que a devolver de imediato, deve ser recíproco.
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A corrida do empowerment e recovery já chegou a um novo patamar: a culinária. Na edição anterior
do Interpares falámos nos benefícios do desporto para o equilíbrio do corpo e da mente, agora
procuramos novos terrenos férteis na abordagem da saúde, através da culinária saudável.
O livro “Food Education for People with Serious Psychiatric Disabilities” tem algumas sugestões de
receitas, como a que apresentamos a seguir.
Receita saudável

Chili quentinho
Grau de dificuldade na preparação: Fácil

Preparação

Quantidade produzida: 4 porções

1 - Aloure a carne numa grande caçarola. Escoar.

Tempo de preparação: 10 minutos

2 - Adicionar a cebola. Cozinhar a cebola até estar transparente.

Tempo total: 25 minutos

3 - Adicionar o resto dos ingredientes. Misturar e deixar ferver lentamente em lume brando, mexendo
a cada 15 minutos.

Ingredientes
480 g de feijão frade enlatado, escorrido e
enxaguado
450 g de tomate enlatado com baixo teor de
sal, cortado em cubos
450 g de polpa de tomate em lata com baixo
teor de sal

4 - Servir sobre a massa integral.
Ideias e conselhos para servir
- Usar chili sobre a massa integral ou outro grão integral cozido.
- Usar chili por cima de uma tortilla de pita ou sobre pão pita.
- Vazar sobre vegetais não guarnecidos.
- Substituir qualquer vegetal por outro vegetal sem fécula fresco ou natural.

150 g de carne de vaca magra
1 cebola amarela cortada em cubos

Informação nutricional por porção de tamanho refeição

2 pimentões verdes, cortados em cubos

320 calorias; 5 g de gordura (1,5 g gordura saturada); 25 mg de colesterol; 410 mg de sal; 52 g de

60 g de massa integral, cozida

hidratos de carbono; 12 g de fibra ; 20 g de proteína.

Tempero
1 cravinho
½ colher de sopa de chili em pó
¼ colher de chá de pimenta preta
1/8 colher de chá de sal
1 colher de chá de cominhos

ficha técnica
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