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interpares
NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS

Editorial
Desde as duas últimas décadas, a

que incidem sobre a reciprocidade das

Como o colega Alfredo Teles referiu,

política de saúde mental tem evoluído

relações interpares onde se desenvolvem

segundo Daniel Fisher, os valores do

consideravelmente de que é exemplo a

as competências dos pares e se cria um

PACE, Personal Assistance in Community

redução do estigma a nível da integração

grau profundo de proximidade entre os

Existence, baseiam-se no facto de a pessoa

social dos pares.

participantes.

poder atingir o recovery total embora a

Hoje em dia, pode-se transformar os

Surgiu a égide das organizações

cura não. No modelo PACE, o controle da

sistemas de saúde mental até ao ponto de

geridas por pessoas com experiência

nossa vida é nosso e o ritmo do Recovery

obter direitos legislativos e governativos de

de doença mental, onde se influenciam a

é gerido pela própria pessoa. No PACE nós

alto níveis, como no caso do Americans with

mudança das políticas de saúde mental,

dependemos da ajuda interpares e GAM

Disabilities Act de 1990, onde se abriram

principalmente se altera a dinâmica do

enquanto no modelo médico o apoio é só

grandes precedentes até ao foro da saúde

poder do sistema convencional de saúde

para a medicação.

mental.

mental. Aprendemos com a lição de vida

Em Portugal, existe a política transformativa

Criaram-se organizações de recovery

dos movimentos dos participantes do

da saúde mental muito dinamizada pela

internacional com as seguintes funções:

lema “Nothing about Us without Us”, a

AEIPS e outras organizações. No entanto,

• Coordenação e desenvolvimento da rede

revolucionar a luta dos participantes das

ainda existe um longo caminho a percorrer

de recovery na saúde mental

“ruas para os centros do poder”, onde

para que as políticas de saúde mental

• Suporte interpares

as pessoas com doença mental gerem

contemplem muito mais pessoas com

• Formação de facilitadores de interpares

as suas vidas na legislação, governo e

experiência de doença mental com habitação

e peritos

gestão de organizações.

independente, contratos de trabalho e

• Aumento de informação e suporte na

A entrevista de Teresa Santos a António

educação. A legislação por tuguesa já

auto-representação individual

Coimbra confirma a relevância do papel

evoluiu significativamente, como no caso

• Defesa de direitos a nível regional

da AEIPS no exercício de cidadania

da Carta de Direitos e Necessidades das

No entanto, há muitas pessoas, que não

plena, porque valoriza conceitos como

Pessoas com Experiência de Doença

assumem a sua doença mental, o estigma

a integração social e fortalece a criação

Mental ter sido adoptada no Plano de Saúde

conduz muitas pessoas a perderem a

de parcerias comunitárias.

Mental.

sua auto-estima. Os pares e facilitadores

Os acontecimentos mais marcantes

A Rede Nacional das Pessoas com

acreditam que as pessoas podem conseguir

desde 1987 na vida da AEIPS, incluem

Experiência de Doença Mental já obteve mais

o recovery pessoal através do suporte das

a inauguração da residência do Restelo,

autonomia desde a sua criação em conjunto

organizações de recovery sobre a integração

a inauguração da residência da Portela,

com o CEAM, onde se autonomizou graças

social do participante e a transformação dos

a inauguração do Centro Comunitário

ao Conselho Nacional, um órgão que dá

serviços de saúde mental.

de Lisboa e os cursos de informática

pareceres ao governo sobre matérias de

Os clubhouses são outras organizações

na Rumos.

política de saúde mental.
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Impacto das organizações
de pessoas com experiência
sobre a mudança transform
Este estudo tem como base científica a prova

das “ruas para os centros do poder”, onde

• Evidência: Os resultados dos estudos

de que as organizações de participantes ou

as pessoas com doença mental orientam as

indicam que as CROs são eficazes, incluindo

CROs (Consumer-run organizations), podem

suas vidas na legislação, governo e gestão

os drop-in-centers, grupos de ajuda-mútua e

desenvolver-se de tal modo que atingem a

de organizações.

serviços de residência de apoio na crise.

completa auto-determinação. Podem influenciar

• Fundamentos teóricos: Realizaram-se

• Melhores práticas: A pesquisa tem vindo a

a mudança transformativa ou seja, a mudança

estudos teóricos para avaliar o sucesso dos

provar que as CROs tanto em termos de ajuda

das políticas de saúde mental nos Estados

participantes e como as CROs influenciam o

interpares como de liderança promovem o

Unidos para obterem uma integração plena

percurso dos mesmos.

recovery.

• Teoria do empowerment: As CROs

• Promoção de um ambiente empowering:

e legislação.

promovem o controlo individual ao aumentar

definiram-se estratégias de organizar o

• A mudança transformativa e organizações

a auto-determinação

funcionamento das CROs e fomentar um

dessas organizações na comunidade, governo

de participantes: as CROs representam a

• O princípio da terapia de ajuda: ajudar é

mudança transformativa porque alteram a

mais benéfico do que ser ajudado, estudos

dinâmica do sistema convencional de saúde

provam que há aumento de eficácia.

mental.

• Conhecimento experimental: os estudos

sentido de pertença.
• Oportunidades para voluntários: Partilha
de normas sociais partilhadas e contribuições
organizadas

• História dos movimentos: “Nothing about

provam que as experiências partilhadas entre

• Liderança formal de posições: introduz-se

Us without Us”, Judi Chamberlin e Daniel

os pares fortalecem as CROs porque criam

a partilha da liderança a nível das assembleias

Fisher, revolucionam a luta dos participantes

benefícios emocionais.

gerais, em termos rotativos com acesso a
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termos de suporte interpares, programas de
habitação apoiada e emprego. Esta iniciativa
afastava os par ticipantes do mundo da
toxicodependência e do álcool colocando em
acção os princípios de recovery.
• Orientações de pesquisa futuras para as

a de doença mental
mativa*

CROs: os estudos por atribuição ao acaso
revelam alguns resultados eficazes em termos
de intervenção intensiva, para envolver os
participantes de forma mais dinâmica. Surgem
os estudos longitudinais, onde se avaliam o
grau de participação, sustentabilidade de
grupo e benefícios individuais. Na pesquisa
qualitativa realizam-se entrevistas intensivas
tantos aos membros como aos profissionais
e também se implementam focus groups para
avaliar como se pode melhor compreender o

remuneração.

possível promover advocacy em políticas

funcionamento das CROs.

• Promover um ambiente socialmente

específicas, os participantes podem contudo,

• Orientações futuras para a prática

sustentado: como organizar o contexto da

sensibilizar os legisladores e decisores

das CROs: Se a qualidade dos serviços

CRO de modo a melhorar o desenvolvimento

políticos.

implementados pelos participantes continuar

dos relacionamentos entre os participantes.

• As CROs podem influenciar a política no

a evoluir, os próprios profissionais de saúde

• Reconhecer realizações de membros: o

exterior das suas organizações, educando e

mental que não contratarem participantes

reconhecimento dos membros pelos líderes

não lobbying com organizações de grande

arriscam-se a serem alvo de queixas por

dos drop-in-centers e vice-versa cria uma

envergadura, como a Mental Health America

discriminação. As CROs necessitaram de

dinâmica recíproca mais socialmente

ou National Coalition for Mental Health

melhorar as suas capacidades para garantir

Recovery.

o financiamento estatal de forma qualitativa.

• Organizar uma variedade de interessantes

• “Friends Connection”: Um exemplo de

Os esforços do advocacy são também

boas práticas – realizou-se um estudo do

essenciais porque os decisores políticos

Missouri Institute of Mental Health Program

devem ser influenciados no sentido de

código de conduta: através de um consenso,

in Consumer Studies and Training

sobre

aumentar o financiamento das CROs e não

abordando o problema e não a pessoa

o custo-eficácia de oito programas que

das organizações de não consumidores. As

envolvida no conflito.

avaliavam o bem-estar de adultos com

perspectivas das CROs são prometedoras

• Promover a mudança comunitária e

experiência de doença mental grave. Uma

mas incorrem num longo caminho de

política: embora não sendo juridicamente

iniciativa com um historial de êxitos em

desafios.

actividades sociais: dinâmica de actividades
culturais ou de desporto, etc.
• Prevenir e resolver conflitos com um

Resumo de: Brown, L. D., & Rogers, S. (2014). The impact of mental health consumer-run organizations on transformative change. In G. Nelson, B. Kloos & J. Ornelas (Eds.), Community
psychology and community mental health: Towards transformative change. (pp. 108-129). New York, NY, US: Oxford University Press.
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O que fazem os fa
do suporte interp
O suporte interpares é cada vez mais necessário como um complemento

A função do facilitador é estabelecer uma ponte entre o mundo clínico

do trabalho dos profissionais de saúde mental, nos serviços de saúde

da pessoa sem empowerment e a comunidade. Ser uma ligação e um

mental tradicionais. Procura-se descobrir através de estudos as

parceiro que transita a pessoa para a comunidade é uma função não

características do suporte interpares e a necessidade de integrar melhor

clínica, sem tratamento, avaliação ou análise.

os pares nas suas equipas de trabalho.

O facilitador de pares cria e sustenta uma ligação directa e indirecta

Pretende-se descrever de modo acessível a função de um facilitador de

entre o mundo do modelo reabilitacional e o modelo orientado para o

suporte interpares, utilizando dados oriundos de uma avaliação de um

recovery. Neste artigo, o mundo orientado para o recovery ainda está

programa de suporte interpares. Fizeram-se entrevistas, focus group e

em processo de desenvolvimento. Leva-se em conta que este artigo se

análises, com base numa abordagem de grounded theory modificada.

refere ao contexto hospitalar em que o estudo incide e onde o suporte

Os resultados revelaram que os pares trabalham directamente e

interpares pode ter um papel preponderante no impulsionar da dinâmica

indirectamente com os seus clientes. Os trabalhos directos são de

de integração comunitária.

advocacy, de contactar os recursos, estabelecer metas, par tilhar

É necessária a criação de uma função colaborativa entre os pares,

experiências, construir relacionamentos, facilitar o trabalho de grupo,

os profissionais sem experiência de doença mental e os participantes

desenvolver competências e construir a auto-estima e criar laços

enquanto pessoas em fase disempowered.

sociais.

Numa dinâmica de suporte interpares mais orientada para o recovery,

O objectivo deste programa começa por se basear no aperfeiçoamento do

surge uma parceria entre a partilha de conhecimentos e experiências

Recovery, o Advocacy, a Diversidade e Visão Holística da saúde através da

entre as pessoas com experiência de doença mental e a partilha dessas

experiência vivida e aprendizagem partilhada. O programa é inspirado no

vivências com os profissionais de saúde mental.

modelo de suporte de Sheryl Mead descrito como focando-se na dinâmica

Primeiro, os serviços dos facilitadores abrangem o advocacy o que

relacional, no compromisso da reciprocidade, na negociação, nas

implica lutar pelos direitos dos clientes, discutir o estigma, explicar aos

dinâmicas de poder e num acordo transparente em que ambas as pessoas

clientes como funciona o sistema de saúde mental, informar os clientes

aprendem através do processo de desenvolvimento da relação.

sobre os seus direitos, revelando que o advocacy é um componente
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acilitadores
pares?*
UMA DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

permitindo a comunicação constante entre os

muito significativo.
Segundo, pretende-se contactar os recursos e fazer
a ligação entre os facilitadores e os participantes,
facilitadores esses, que ajudaram os participantes
a gerirem as suas vidas dentro e fora do hospital
ou clínica. Os participantes foram orientados para
participarem em actividades de grupo e também
fazerem parte dos grupos de suporte interpares.
Os facilitadores promoviam a participação dos
membros em actividades fora do hospital, como

O facilitador de pares cria
e sustenta uma ligação
directa e indirecta entre
o mundo do modelo
reabilitacional e o
modelo orientado para
o recovery.

trabalho ou voluntariado, habitação e transportes.

facilitadores e os clientes. Alguns dos serviços de
apoio concedidos, incluem dar conselhos e ouvir os
participantes quando necessitavam de apoio, bem
como acompanhar os participantes às consultas.
Construir relacionamentos com os clientes que
regressaram para a comunidade é um componente
importante destas actividades dos facilitadores.
No caso dos facilitadores de actividades de
grupos, no planeamento e no desenvolvimento de
actividades de grupos, os pares devem planear e

Terceiro, a partilha de experiências permite aos facilitadores utilizar os

facilitar os grupos por si só. Mas os facilitadores também trabalham com

conhecimentos das suas próprias experiências para apoiarem os clientes

profissionais sem experiência de doença mental para desenvolverem

ou participantes o que revelou que esta partilha de vivências relaciona o

actividades de grupo. Os pares devem ter capacidades multidisciplinares

que os pares fazem com o impacto que as actividades deles têm sobre

incluindo excelentes capacidades na comunicação com os outros.

todas as pessoas.

Os pares devem também ter capacidade de adaptação para lidar com

Quarto, ao construir o sentido de comunidade proporcionando um sentido

mudanças rápidas nos contextos diversos e interagir tanto em grupo

de pertença, os pares procuraram convidar os clientes a participarem em

como individualmente.

actividades acolhedoras, e geriram actividades de grupos para tornarem

Os facilitadores devem dar formação e desenvolver aptidões para funções

os clientes mais integrados, além de orientar o modo de tornar a habitação

de liderança e falar em público. O facilitador deve ser aberto à diversidade

comunitária mais integrada e confortável.

para além de trabalhar com base nos conhecimentos que derivam da sua

Quinto, procura-se construir relacionamentos entre os vários intervenientes

experiência de doença mental.

* Apartir de: Jacobson, N., Trojanowski, L., & Dewa, C. S. (2012). What do peer support workers do? A job description. [journal article]. BMC Health Services Research, 12(1), 1-11. doi:
10.1186/1472-6963-12-205
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Suporte
interpares
num clubhouse*
UMA ABORDAGEM TEÓRICA

O suporte interpares facilita o Recovery. Contudo

os seus pares. Em quar to lugar, surge a

Por fim, temos o programa Clubhouse, o qual

existe pouca informação sobre o modelo

intimidade em que o par é perspectivado como

é mais baseado na rotina. É uma comunidade

Clubhouse. Pretende-se falar nas experiências

um amigo valorizado ou seja, atinge um nível de

mais formal, com base em membros e não

de suporte interpares e falar sobre os resultados

profundidade máxima na relação com o outro.

clientes. Desenvolvem-se as competências dos

do estudo que analisa os benefícios do suporte

Verificou-se que a Clubhouse é o melhor modelo

pares, onde todos trabalham a tempo inteiro em

através do modelo dos Clubhouse. A clubhouse

de entreajuda porque permite o acesso à rotina

parceria.

é um serviço dinamizado apenas por pessoas

diária de trabalho partilhado a tempo inteiro entre

As actividades dos pares incluem serviços

com experiência de doença mental para

os pares. O suporte interpares é visto como um

administrativos, recepção, finanças e gestão

resolução de problemas comuns.

instrumento que facilita o recovery na saúde

de cafés e restaurantes. O maior enfoque do

Registou-se quatro níveis de proximidade do

mental nos últimos 20 anos.

Clubhouse é a relação par a par e o sentido de

suporte interpares. Primeiro, surge a inclusão

Nos serviços orientados para o consumidor ou

pertença. Contribui-se para a comunidade e

social e o sentido de pertença o que equivale ao

participante, surgem vários tipos de suporte

desenvolve-se o processo de recovery.

nível do membro de clubhouse, o nível mais

interpares. Temos os grupos de ajuda-mútua

Os resultados constructivos do supor te

superficial na relação de proximidade entre os

ou auto-ajuda, onde o suporte é recíproco,

interpares no modelo clubhouse iniciam-se

participantes do clubhouse. Segundo, surge o

e baseia-se na par tilha de problemas com

com o nível de inclusão social e pertença.

êxito partilhado através da acção o que equivale

reuniões semanais e debates nessas reuniões.

Os participantes comentam:“Temos alguém

ao nível de membro de unidade, um nível de

Surgem também os drop-in-centers, os quais

com quem falar e não estamos sós em casa”.

relacionamento menos superficial. Terceiro,

proporcionam um contexto acolhedor com base

Desenvolve-se uma rede social mais ampla e

surge a interdependência onde o interveniente

em actividades sociais. São de cariz informal e

um sentido de comunidade através deste nível

é um par respeitado ou seja um participante

só existem resultados preliminares dos estudos

de parceria.

com um nível de proximidade profundo com

deste tipo de suporte interpares.

Subsequentemente, surge o nível do êxito

* Resumo de: Coniglio, F.; Hancock, N.; Ellis, L. (2012), Peer Support within Clubhouse: a grounded theory study. Community Mental Health Journal 2012 Apr;
48(2):153-60.
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tornam-se facetas práticas da rotina. O
membro é um participante activo com tarefas
colaborativas em relação aos pares. A rotina
de trabalho a tempo inteiro leva à aquisição de
novas competências. É uma aprendizagem e

mais aprofundado, existe uma par tilha de

A utilidade
da matemática

conhecimentos. O suporte permite aos pares

A matemática, seja com letras ou seja com

ao supermercado fazer compras, temos de

reconhecerem o que têm em comum uns com

números, serve para desenvolver ginástica

aplicar Matemática nos preços dos produtos. A

os outros. Aprenderam a compreender novas

mental das pessoas. Tenho a licenciatura em

Matemática é a base de tudo na vida.

facetas da doença mental. O conhecimento

matemáticas aplicadas, e neste momento aplico

Vejamos o cálculo da função Recovery. Trata-se

par tilhado inclui mais do que a gestão da

matemática à execução de textos, com principio

de um integral triplo de volume (o cálculo de

doença. Adquire-se conhecimentos sobre

meio e fim em full power.

um volume).

a gestão das finanças e como lidar com os

Desde pequeninos que somos obrigados

D – Desporto

serviços administrativos.

a estudar a tabuada. A grande maioria dos

C – Alimentação Saudável

Por final, regista-se o nível da intimidade. Esta

estudantes que embirram com a matemática é

H – Projectos (emprego apoiado, estudo, ...)

abordagem requer uma compreensão profunda

porque não a sabem. Digo isto por experiência

Numa escala de 0 a 20 atribuímos valores a

do bem-estar recíproco dos pares. Desenvolvem-

própria porque já fui professor. Nestes casos

estes 3 índices.

se relacionamentos de responsabilização pelo

aconselho-os a comprarem a tabuada “Ratinho”

bem-estar dos outros. A intimidade permite a

e estudarem.

criação de um papel de amigo/a, onde se partilha

Vejamos com exemplos fáceis:

a relação de amor ou amizade. Ao partilhar

2 x Y = 6 Y=3

a rotina a tempo inteiro, desenvolve-se uma

Assim perdemos o receio de trabalhar com

relação de confiança.

letras.

Conclusão

Einstein tinha um cérebro gigante e provou

Entre os vários níveis de papéis de suporte

com a sua grande ginástica mental na teoria da

interpares regista-se a um nível mais superficial,

relatividade que é impossível viajar no espaço

o membro do clubhouse até ao grau de

a velocidades próximas da velocidade da luz.

amigo valorizado o qual regista um nível mais

Sendo assim, quando a energia aumenta a

aprofundado de proximidade.

massa diminui. Quando a energia ou velocidade

Finalmente, a estrutura que orienta o dia a dia

da nave aumenta muito, a massa diminui e a

do Clubhouse, que requer o trabalho partilhado

velocidades próximas da velocidade da luz o

Isto porque o Volume do Cubo é dado pelo

a tempo inteiro, desde as actividades mais

corpo ou massa do astronauta diminui e ele

produto do Comprimento por Largura e Altura.

variadas reforça o papel de participante activo.

derrete.

Einstein sonhou e descobriu a teoria da

Estas funções desenvolveram os sentimentos

A Matemática é a base de todas as Ciências. Na

relatividade. Quando um homem sonha o mundo

de confiança entre os pares o que aprofundou

Medicina tão ligada à Química, se não fosse a

pula e avança como bola colorida entre as mãos

a intimidade entre os mesmos.

Matemática não havia medicamentos. Se formos

de uma criança.

ao mesmo tempo uma forma de ensino entre
os pares.
De seguida, emerge o nível da interdependência
onde a par tilha é realizada a um nível

FR – Função Recovery
FR = D∫C C∫H H∫T F(D, C, H) dxdydz = D
x C x H = Volume
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Entrevista

a Maria João Neves, líder da Rede Nacional das Pessoas
com Experiência de Doença Mental.

Qual o papel da Rede Nacional na evolução dos direitos de cidadania

Qual o papel da Comissão Executiva?

das pessoas com experiência de doença mental?

A Comissão Executiva da Rede tem o papel de aglutinar as opiniões

O papel da Rede a esse nível traduz-se na influência que temos ao nível

dos vários membros dos núcleos regionais, implementar ideias sobre o

da Comissão Consultiva para a participação de Utentes e Cuidadores e

futuro da Rede, planear visitas e realizar todo o trabalho administrativo

do Conselho Nacional para a Saúde Mental.

relativo à Rede.

O papel da Rede ao nível da defesa dos direitos de cidadania das pessoas
com experiência de doença mental também se verifica muito nas

Onde se enquadra a prestação da Rede Nacional para o movimento

intervenções que fazemos em vários pontos do país. Temos programado

cívico dos participantes?

visitas ao norte, Coimbra e também ao Sul, onde vamos falar, por exemplo,

Enquadra-se na Comissão Consultiva para a participação de Utentes e

de suporte interpares e gestão de conflitos, bem como disseminar as

Cuidadores e também no Conselho

ideias da Rede.

Nacional para a Saúde Mental. As
visitas também têm um papel

Até que ponto pode a Rede Nacional influenciar os Cuidados
Continuados de Saúde Mental?
As opiniões divergem consoante os membros no entanto, a Rede
Nacional com os seus encontros e deslocações tem nisso um papel
fundamental.

Qual a importância para os participantes dos Encontros
Nacionais?
Nos Encontros Nacionais, os participantes têm possibilidade
de ver abordados temas que têm directamente a ver com
a defesa dos direitos, podem dar testemunhos da sua
experiência e falar abertamente sobre como estão a ser
respeitados ou não os seus direitos civis e políticos.
Falamos de temas escolhidos pelos utentes, bem como
temos uma grande base de convívio entre todos.

fundamental nisso.
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Entrevista

a José António Coimbra, membro fundador da AEIPS
(Associação para o Estudo e Integração Psicossocial). O tema da entrevista é o seguinte: “O
papel público e político das pessoas com experiência de doença mental” – opinião de um
participante e membro fundador da AEIPS.

Como participante e membro, concorda que a AEIPS é uma instituição

Desde 1987 até à presente data, quais as épocas que considera mais

de referência e de excelência para o exercício de cidadania plena,

marcantes na vida da AEIPS?

porque desvaloriza conceitos e questões como a exclusão social e

- A inauguração da residência do

promove o estabelecimento de parcerias comunitárias?

Restelo.

Sim, concordo, a AEIPS tem ajudado muitas pessoas estigmatizadas a

- A inauguração da residência da

ultrapassar as crises, e a providenciar habitação condigna para os utentes

Portela.

do sistema nacional de saúde, mantendo a escolha livre e o equilíbrio entre

- A inauguração do Centro Comunitário

habitação, trabalho, estudo, alimentação saudável, exercício físico.

de Lisboa.
- Os cursos de informática na Rumos.

Quando me tornei membro da AEIPS, verifiquei que a instituição
tinha regras básicas que achei muito adequadas. Como participante
e membro fundador, como avalia a minha evolução e estabilização
dentro da AEIPS em termos de pontualidade, diversidade de atividades
em que participo, por exemplo, Holmes Place e atividade desportiva,
relacionamento com os outros utentes, comissão de acolhimento,
colaboração no Boletim e no CEAM, reuniões de coordenação, grupo
de ajuda mútua misto e grupo de mulheres?
Desde o seu ingresso na AEIPS (Outubro 2008) que tem vindo a ser
assídua e colaborativa. Relativamente às atividades que desenvolve no
centro Comunitário o balanço é positivo.

Como encara a AEIPS o seu papel enquanto entidade formadora na
área de psicologia comunitária, enfermagem e outras?
Tem um papel isento e positivo.
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Alfredo Teles
Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

*
Princípios do PACE
O Manual do PACE (Personal Assistance
Community Existence), é um grande guia onde
se compara o modelo médico e o modelo
comunitário. Traduz também as grandes recentes
descobertas e vitórias da Psicologia Comunitária
inovadora, prática e que dá uma grande vitória
de fortalecimento de Empowerment até atingir
o recovery das pessoas com doença mental.
Isto contra muita filosofia retrógrada, negativa
e pessimista do abuso do modelo médico. As
pessoas com doença mental devem tomar
medicação mas devem fortalecer-se com o
modelo comunitário.
O alicerce do apoio do Pace ajuda as pessoas

No modelo PACE
podemos atingir
o recovery.
A esperança
é fulcral no
recovery, porque
temos que
acreditar que
podemos lutar
por um futuro
melhor.

com experiência de doença mental a terem papel

O modelo médico e o da medicação segregam
as pessoas com experiência de doença mental
limitando-as, não lhes dão hipóteses, nem
acreditam nelas.
No modelo PACE podemos atingir o recovery.
A esperança é fulcral no recovery, porque nós
temos que acreditar que podemos com os
nossos sintomas, lutar por um futuro melhor.
Uma pessoa que tenha pensamentos positivos
é muito mais forte do que se tiver pensamentos
negativos.
É importante que acreditem em nós para que nós
tenhamos autoconfiança e possamos acreditar
em nós próprios.
É muito importante lidarmos com pessoas que

de valor social realizado.

O modelo comunitário PACE diz que o recovery

nos compreendam se estivermos em baixo para

O desenvolvimento de relações de confiança

pode ser totalmente diferente da cura.

que nos dêem apoio.

facilitam ajuda entre os pares.

No modelo comunitário PACE, o controle da

Uma pessoa com experiência de doença mental

Todos nós sofremos de estigma. É importante

nossa vida é nosso, o ritmo do recovery é gerido

diz: “Eu acredito em mim”.

darmo-nos ao respeito para sermos vistos de

pela própria pessoa e a partilha de experiências

Nós devemos dizer isto e afirmá-lo do fundo do

forma positiva.

e vitorias é cada uma.

peito, porque isso é-nos muito útil.

Qualquer pessoa pode ser diagnosticada com

No modelo do PACE o resultado que se pretende

A pessoa com experiência de doença mental

doença mental, porque todos nós somos seres

é a auto-gestão, enquanto no modelo médico

estando em recovery consegue sempre dar “a

humanos, no entanto a perturbação emocional

o apoio é só para a medicação, no modelo do

volta por cima” a todos os problemas e de todas

pode ser revertida.

PACE é a ajuda Interpares e GAM.

as situações”.

* Fonte: Personal Assistance in Community Existence: Recovery Guide. Disponível em https://www.power2u.org/
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Fátima Freitas
Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua

Modelo de recovery
liderado por pares*
OPORTUNIDADES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM EXPERIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL
Neste artigo, pretende-se falar sobre o estigma na integração social

Nos Estados Unidos, o enfoque tem sido dirigido à gestão da doença e não

das pessoas com experiência de doença mental e descrever o papel

na promoção da integração social. De modo a colmatar essa dificuldade,

das organizações de pares e grupos geridos por pares no sentido de ir

as pessoas com experiência de doença mental têm durante muitos anos,

ao encontro das necessidades de criação de redes sociais para melhor

criado redes de suporte interpares incluindo grupos geridos por pares.

representar os direitos das pessoas com problemáticas de saúde

No sentido de aperfeiçoar essa abordagem de suporte interpares, os

mental.

pares em Massachussetts, desenvolveram o modelo, “Recovery Learning

Procura-se também falar nos benefícios do Modelo de Recovery, uma

Community”, ou seja, modelo de recovery, uma rede de pares e educação

estrutura que está em crescimento nos EUA para aumentar a participação

gerida por outros programas também geridos por pessoas com experiência

das pessoas com problemas mentais em contextos naturais e em

vivida da doença mental. Estes programas geridos por pares organizaram

ambientes sem abordagem de psicologia clínica. As RLCs, ou Modelos

encontros e workshops em várias organizações e não só numa única

de Recovery, são organizações de pares que incidem sobre vários locais

organização orientada para o recovery.

de Massachussetts, uma novidade em relação aos programas de recovery

Pretende-se falar sobre o impacto dos RLCs, ou Modelo de Recovery

de pares de outras valências. Nestas RLCs ou organizações de pares

sobre a integração social das pessoas com estas problemáticas e sobre

de Massachussetts, existem vários profissionais de saúde mental com

a qualidade dos serviços de saúde mental, neste caso, no contexto dos

experiência de doença mental que coordenam, trabalham e gerem redes

EUA.

de suporte interpares, reuniões de pares, e educação social.

A integração social define-se pelo desenvolvimento de relacionamentos

Procura-se também desenvolver os benefícios dos modelos de

de suporte com outros participantes da comunidade (Wong, Matejkowski,

organizações de pares RLCs, a integração social e transformação de

& Lee, 2010). As pesquisas indicam que a integração social resulta na

sistemas. As actividades das RLCs ou modelos de recovery, proporcionam

redução de taxas de hospitalização e regista taxas de recovery mais

oportunidades para atingir uma transformação para uma identidade

elevadas.

que é mais expansiva, independente e orientada para a psicologia

O suporte interpares pode surgir informalmente ou colectivamente o

comunitária.

qual é facilitado por um membro com experiência de suscitar ambientes
empáticos e isentos de juízos de valor. Nos anos 70 e 80, surgiram as

O estigma na integração social
Enquanto as pessoas com redes sociais fragilizadas que pretendem
relacionamentos que proporcionem apoio, as pessoas com experiência
de doença mental ainda estão restringidas ao apoio dos profissionais de

organizações lideradas por pares, as quais eram controladas a nível
administrativo e financeiro por pessoas com experiência de doença
mental.
Estas organizações de pares eram unicamente capazes de criarem uma

saúde e familiares próximos.
* Tradução abreviada de: Delman, J., Delman, D.R., Vezina, B.R., & Piselli, J. (2014). Peer led Recovery Learning Communities: Expanding Social Integration Opportunities for People with
Lived Experience of Psychiatric Disability and Emotional Distress. Global Journal of Community Psychology Practice, 5(1), 1-11. Retrieved Day/Month/Year, from (http://www.gjcpp.org/)
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cultura orientada para o recovery e psicologicamente segura onde o

outras pessoas e grupos sejam elas pessoas com experiência de doença

suporte interpares podia acontecer, (Ostrow & Leaf, 2014).

mental ou pessoas sem doença mental, de modo recíproco e satisfatório,

As pessoas que são membros dos modelos de recovery ou RLC,

como por exemplo, o facebook.

descrevem-se como pessoas com “experiência vivida” na literatura que

Actualmente, existem ainda hoje entraves económicos e sociais e

incide sobre a integração comunitária, ou seja, pessoas que já viveram

estruturas de saúde que rotulam como doente mental o indivíduo com

momentos de doença mental, trauma emocional, ou um historial de

experiência de doença mental de modo a excluírem o indivíduo com

trauma.

experiência de doença mental da sociedade em geral.

Pretende-se descrever a base e potencial do modelo de RLC ou modelos

As pessoas com experiência de doença mental têm dificuldades em

de recovery no sentido de promover a integração social e a mudança

desenvolverem redes sociais devido em parte ao estigma associado ao

transformativa na comunidade de saúde mental, a vários níveis de

estatuto de “doente mental”. As pessoas com este tipo de problemáticas

contextos ecológicos.

são muitas vezes vistas como perturbadoras, perigosas, irresponsáveis
e “causas perdidas”. Por exemplo, existem empregadores que mostram

As redes sociais de pessoas com doenças mentais
As redes sociais são compostas por elementos estruturais e funcionais
que descrevem os relacionamentos com os outros, (Wong et al., 2010).
O componente funcional da rede social inclui o apoio social, a percepção
e capacidade para aceder ao suporte emocional, companheirismo e
assistência directa.
A pesquisa revela que o suporte social tem um impacto positivo sobre a
saúde e bem-estar das pessoas. No caso do suporte social, este apoio
é mais forte quando existe um intercâmbio interpessoal de suporte e/
ou de recursos com os outros. Na reciprocidade da ajuda, as pessoas
sentem-se melhor quando estão no papel da pessoa ou par que presta
ajuda. (Kogstad, Monness, & Sorensen, 2013).
Na ausência de redes sociais, as pessoas com experiência de doença
mental, dependem de apenas familiares próximos e profissionais de
saúde devido ao estatuto de “doentes mentais”. Para evitar a falta de
reciprocidade entre os profissionais de saúde e os participantes e a
dependência excessiva das pessoas dos familiares e profissionais de
saúde mental, deve-se integrar as pessoas em unidades de residências
comunitárias.
Mesmo assim estes programas de pares podem ser um pouco restritivos

relutância em empregar essas pessoas e até as comunidades espirituais e
religiosas tendem a excluir a participação das pessoas com problemáticas
de saúde mental e preferirem pessoas com outro tipo de deficiências,
ou seja, pessoas que não sofram de doença mental. Assim, existe um
forte sentido de exclusão social aliado a um sentimento de vergonha e
sentimento de abandono.
Outro obstáculo que as pessoas com problemáticas de saúde mental
enfrentam, inclui os baixos rendimentos dos quais subsistem, pois
dependem de pensões sociais. Como resultado, as pessoas não podem
ter acesso às actividades sociais dos centros de recursos com tais limites
económicos. Apesar destes obstáculos, muitas pessoas assumiram os
papéis integrados socialmente, ao assumirem as funções de empregadas,
estudantes, auto-representantes, pais, membros religiosos ou parceiro
amoroso, (Bradshaw, et al., 2007). A reciprocidade torna-se mais provável
quando os membros partilham os mesmos interesses. A revelação de
algumas partes da vida pessoal a outras pessoas aumenta a probabilidade
de surgir uma amizade ou um nível de intimidade interpessoal. O que
resta a esclarecer consiste na capacidade dos serviços de saúde mental
comunitários de promoverem uma integração social e não apenas uma
rede de apoio, mas também amizade e criação de laços.

pois estas redes sociais não promovem a transformação de identidade
por além do rótulo no modelo médico, e pode limitar a participação em

O papel mediador do sistema de saúde mental dos EUA

actividades mais abrangentes tais como workshops que não são baseados

Nos EUA ainda permanece a separação física entre as pessoas com

em temas de saúde mental, (Ware, Hopper, Tugenberg, Dickey, & Fisher,

problemáticas de saúde mental e outras pessoas durante períodos de

2007).

tempo extensos. Os programas habitacionais do estado norte-americano
ainda registam níveis de solidão e isolamento apesar do suporte interpares

As pessoas com experiência de doença mental e o
processo de recovery
Estar integrada socialmente é o momento em que uma pessoa tem uma
rede social relativamente ampla, incluindo ter relacionamentos entre si e

e camaradagem.
Ainda permanece uma atitude paternalista nos serviços de saúde mental,
onde os profissionais de saúde receiam que a vida fora dos contextos
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fechados das clínicas sejam demasiado stressantes para as pessoas com

de comunidade onde se procura que a pessoa explore o seu potencial,

experiência de doença mental. Por exemplo, surge o caso dos profissionais

(Nelson et al., 2006).

desencorajarem as pessoas de procurarem e manterem empregos em

Em relação aos resultados dos benefícios da integração social, confirma-

meio competitivo.

se que a participação em programas de pares leva a uma rede social

Devido à falta de programação de integração social e êxito, a pesquisa

mais ampla e a um aumento do suporte social principalmente numa

sobre o modo como as pessoas se integram socialmente ainda é

comunidade de pares. Houve um aumento das competências e confiança

relativamente pouca. Contudo, a pesquisa confirma que o suporte

nos programas geridos por pares através da participação em grupos,

interpares é benéfico para o aumento das taxas de integração social.

desenvolvimento de amizades e reaver de antigas amizades. No entanto,
os resultados não são conclusivos em relação aos programas de redes

Organizações de suporte interpares e geridas por pares:
A caminho do Recovery e Integração Social na Saúde
Mental
Durante os anos 60 e 70 as pessoas com problemas de saúde mental nos
EUA, começaram a criar organizações de suporte interpares e advocacy
como uma alternativa aos serviços de saúde mental convencionais.
Estas organizações eram muitas vezes geridas por pares e eram nãolucrativas.
As organizações de pares iniciaram-se como drop-in-centers, onde
as pessoas podiam socializar sem preocupações sobre revelações da
intimidade delas ou revelarem o estatuto de emprego, (Brown, 2009).
As organizações geridas por pares não foram concebidas apenas para
pessoas com experiência de doença mental. As organizações baseiamse na parceria colaborativa entre os pares e os profissionais de saúde,
onde se partilham o poder, autodeterminação, empowerment, e suporte
interpares. Tudo isto acontece porque existe um conjunto de valores que
levam a acreditar que o recovery da doença mental é uma realidade.
Esta programação transformativa radical requer que os pares controlem
plenamente os recursos de programas sem serem impedidos por interesses
conflituosos, (Chamberlin, 2005). Além do mais, os gerentes não-pares
que supervisionam e partilham a responsabilidade pelos programas
de suporte interpares são adversos a riscos e podem perspectivar os
facilitadores de interpares como irresponsáveis, (Chamberlin, 2005).
Além da dificuldade de obter controlo administrativo pleno, os desafios
à implementação de serviços de apoio comunitário são muitas vezes
baseados na falta de financiamento.
A investigação contribui para a eficácia dos programas geridos por pares
ao melhorar a qualidade de vida das pessoas, abrangendo aptidões
de auto-gestão, suporte social e outros factores. Os pares adoptam
papéis de liderança dentro destas organizações como empregados,
facilitadores, e/ou membros da direcção, e mais frequentemente, ao
assumirem responsabilidade pelo projecto. Os modelos de papéis sociais
exemplificam a “esperança” e podem despoletar um sentido psicológico

sociais não compostas por pares.

O modelo do recovery
Existem seis organizações deste tipo de pares dispersas por toda a região
de Massachusetts. As funções destas RLCs ou modelos do recovery
abrangem cinco aspectos principais:
• Coordenação e desenvolvimento da rede de recovery na saúde
mental
• Suporte interpares
• Educação e formação para facilitadores de interpares e outros
peritos
• Aumento de informação e referência incluindo suporte na autorepresentação individual
• Defesa de direitos em sistemas regionais
As RLCs dão prioridade a uma cultura organizacional aberta à participação
de todos incluindo membros do público em geral para além dos utilizadores
dos serviços de saúde mental. A aprendizagem e oportunidades de suporte
são concebidas para serem colaborativas em todos os casos e não são
formatadas só para as pessoas com experiência de doença mental.
O programa RLC nasceu através de um processo de organização
comunitária e avaliação de necessidades liderada por uma organização
de auto-representação M-POWER em conjunto com outros grupos de
Massachusetts. Os líderes dos grupos repararam que o recovery “surge
em cada organização” e que uma pessoa em processo de recovery,
beneficia da continuidade dos relacionamentos.
No sentido de introduzir uma abordagem de um modelo descentralizado,
pretende-se a colaboração activa para criar redes sociais que abranjam
ligações entre pessoas e organizações presentes em regiões geográficas
diversas. O modelo de recovery actua também em pequenos escritórios
que operam como relações públicas, criando redes sociais, auto
denominadas por “Resource Connection Centers”, (RCCs). Os RCCs
são organizações onde o público em geral pode aceder aos recursos
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dos RLCs e incluem um acesso informático, suporte de drop-in-center,

das suas experiências e dão apoio umas às outras ao desabafarem sobre

serviços de recursos e oportunidades de voluntariado.

as mais variadas condições de vida e historiais diversos, por exemplo,

Estes escritórios dos RCC ou resource connection centers, são utilizados

nas organizações de ajuda-mútua.

como uma base, onde os RLCs ou organizações de modelo de recovery,
reúnem pessoas semanalmente, em bibliotecas, cafés, abrigos, igrejas,
unidades hospitalares, locais de programas de saúde mental comunitária,
e qualquer outro local onde se estabelece uma parceria colaborativa.
Organizam-se eventos numa variedade de locais, como o auditório
universitário, câmara municipal, biblioteca, sala de eventos religiosos, sala
de cinema e café. Estes eventos estão disponíveis ao público em geral e
são divulgados em calendários e sites da internet. Em relação ao modelo
de recovery com base comunitária, nós adicionamos duas categorias:
“parcerias comunitárias” e “programas de formação”.
Os RLCs recebem financiamento da entidade de saúde mental estatal
(EUA) especialmente os profissionais de saúde mental os quais têm
como requisito de serem pessoas com experiência de doença mental,
requisitos que são determinados tanto pela organização de recovery
e pela organização que serve de fonte de financiamento. A estrutura
da organização ou RLC inclui o director, responsável por vários
coordenadores que supervisionam actividades regionais de facilitadores
de suportes interpares, comunicações, funções administrativas além do
desenvolvimento de redes sociais.
De modo a evitar desequilíbrios de poder entre os profissionais e
participantes, os profissionais e facilitadores do RLC actuam com
holística e organizações de ajuda-mútua com base em reciprocidade,
ou seja partilhar experiências e sucessos. Os profissionais alimentam
também oportunidades para liderança e participação dos cidadãos numa
dinâmica colaborativa.
A RLC ou organização de recovery é completamente voluntária. A RLC
ou modelo de recovery, tem como conjunto de valores, o sustento e
aperfeiçoamento da auto-gestão como requisito essencial no recovery
da saúde mental. A escolha que a pessoa faz entre participar ou não
participar é uma abordagem determinante da cultura organizacional da
RLC. A recovery learning community ou RLC, permite as pessoas falarem
directamente com os profissionais, e não requerem um intercâmbio de
informações sobre o diagnóstico das pessoas ou metas de tratamento,
e também orientam os membros novos através da disponibilidade e
importância da participação.
Os líderes da RLC visionam o modo de actuar em geral com base na
filosofia da reciprocidade. As pessoas podem ajudarem-se umas às outras
através das origens e contextos mais diversos possíveis. As pessoas falam

RLCs, integração social e transformação de sistemas
As organizações geridas por pares ou RLCs podem ter um impacto sobre a
integração social do participante e a transformação dos serviços de saúde
mental. As pessoas reavaliam-se em relação à auto-estima e optimismo.
Incluímos o factor de auto-gestão onde se determina a capacidade de
agir com base em três domínios de natureza intrapessoal. As pessoas
são convidadas a participarem como cidadãos activos, exercendo as
suas competências e aptidões para influenciar activamente a vida e
sociedade como cidadãos plenos. A rede social é uma descrição ampla
de um domínio interpessoal.
As mudanças inter e intra pessoais e o impacto comunitário Os domínios
inter e intra pessoais são estabelecidos na RLC através do suporte e
educação o que inclui programas alternativos, por exemplo, yoga, redução
do stress, mindfulness, wellness financeiro, wellness e planeamento de
prevenção da crise, e workshops de informática. As artes visuais e música
expandem as redes sociais e afastam a comunicação verbal e envolvem
os participantes e observadores. O desenvolvimento de aptidões práticas
e a auto-representação são parte da aprendizagem sobre as escolhas e
o fortalecimento de redes sociais e parcerias comunitárias. As pessoas
experienciam o sucesso nas pesquisas de emprego e aprendem sobre os
media electrónicos para comunicar com os familiares e amigos.
Os RLC têm a vantagem de despertar o interesse nas artes em pessoas
com historiais de longos períodos de hospitalizações psiquiátricas. Uma
pessoa com experiência de hospitalização psiquiátrica, começou por
participar na RLC e mostrou o seu talento para tocar a flauta até que
participou num evento numa câmara municipal, um evento organizado
por um programa de sensibilização de saúde mental. Revigorou o seu
interesse na música e começou por participar numa banda de música que
organiza espectáculos de música em vários eventos comunitários.
Há muitas pessoas nos EUA que não assumem a sua doença mental. O
estigma e preconceito existente conduzem muitas pessoas a perderem
a sua auto estima e auto-gestão. As organizações geridas por pares
procuram estimular o diálogo entre as pessoas com doença mental, e
quebrar as barreiras de silêncio, além de quebrarem as barreiras entre
os “identificados como doentes mentais” e “os que podem passar por
normais”. Os pares e facilitadores interpares acreditam que as pessoas
podem chegar ao recovery através de uma melhor auto-estima e assim,
desenvolvem uma melhor qualidade de vida e auto-gestão.
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Entrevista a Daniel Fisher*
Explique aquilo que fala a sua publicação

hospitalar é traumático para muitas pessoas.

Nestes países havia uma oposição total à dos

“Personal Assistance in Comunity Existence:

Pode falar um pouco sobre segurança

países ocidentais. Eles eram muito sociáveis e

A Recovery Guide”. Comente o modelo de

social?

como que por instinto viam como era importante

recovery de uma pessoa com experiência de

Se não tivermos os meios ou se a doença durar

manter as pessoas na comunidade. Nós no

doença mental.

muito tempo a pessoa precisa de segurança

ocidente temos segregação e isolamento e

A descrição de doença mental consiste na

social. Já estive no lado dos psiquiatras e sei

processo de hospitalização. Eles cultivavam a

combinação de vários factores e na interrupção

que uma pessoa que ganhe 16 dólares à hora

integração e ligação.

do lugar da pessoa na comunidade social; sendo

tem muitos benefícios e é difícil duplicá-los.

Pode fazer o contraste entre o modelo médico

trabalhador, parente ou estudante que participa

Já trabalhei com legislação de trabalho para

com o seu modelo de Empowerment?

na vida comunitária. A nossa descoberta mais

encontrar o lado correcto da segurança social.

O primeiro contraste é que nós dizemos às

importante é que a pessoa apesar de ter uma

As suas publicações fazem referência a

pessoas que podem alcançar o Recovery.

esquizofrenia, ser bipolar ou per turbação

sociedades onde o doente sai da esquizofrenia

Também digo que ouço vozes e que a televisão

esquizoafectiva tem uma componente muito

em comparação com sociedades industriais.

fala para mim. As pessoas podem ter traumas

importante na sua vida que é o seu recovery.

O que é que indica essa análise?

mas o importante é a sua inserção social.

A pessoa em recovery controla a sua vida e

A evidência é que dois estudos pelo World Health

Isto recorda-me o modelo de Recovery.

ocupação do seu lugar na sociedade.

Organization (WHO) em 1979 e o segundo em

Parte do Recovery é feito na sociedade. Com

Você também escreveu que é muito difícil o

1992, comparando o recovery na esquizofrenia

tanta descriminação e estigma, isto dificulta a

recovery da pessoa com perturbação mental.

em países industriais. Em 1979 a WHO validou

integração no sistema.

Como é que descobriu que isso é verdade?

1800 casos. A surpresa foi tão grande que

Qual é o papel da medicação no seu

Se a pessoa não tem a capacidade interna

disseram que “isto deveria ser um grande

modelo?

de reagir, não tem finanças, educação,

erro”. Repetiram o estudo em 1992 e foram

Deve-se tomar a medicação indispensável à

comportamento social e família para ajudá-

encontradas conclusões iguais.

compensação e equilíbrio emocional suficiente

la acaba por se tornar um doente mental. A

Como é que interpreta isto e que implicações

para se estar integrado na realidade. Digo às

par te mais dura começa

têm isso nos psiquiatras das sociedades

pessoas:”Esta medicação é para ter controle na

com a interrupção da

industrializadas?

sua vida, não será para a vida inteira, destina-se

sua capacidade de

As consequências são muito sérias, mostra que

só para superar a crise.

alcançar vitórias

a dituação da esquizofrenia é mais grave nos

Eu acho muito importante que a pessoa aprenda

na sua vida e reagir

países industrializados. Comecei a procurar
procura

a estar com os outros, fazer amigos, arranjar

para um recovery. O

informação nos países em desenvolvimento e

trabalho, voltar à escola, e ter controle de auto-

como é que neles era

feito o tratamento e

suficiência sobre si própria. As pessoas pensam

a forma de lidar

que a dopamina médica é mágica para resolver

como esta

as suas vidas mas sonhar é muito importante,

doença.

e é preciso responsabilidade, motivação e

ploo disso
pl
maior exempl
exemplo
é que o internamento

a crescer

iniciativa.
* https://www.power2u.org/
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