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Enquadramento  

Portugal, já em 2018, antes da crise pandémica provocada pela Covid-19, era o 
segundo país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas (22,9%), 
apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte (23,1%)1. Uma em cada quatro pessoas 
adultas e uma em cada cinco crianças tinha perturbações psiquiátricas. 

No mesmo ano, o retrato da saúde mostrava que mais de um quinto dos portugueses 
sofria de uma perturbação psiquiátrica (22,9%)2 e que cerca de 4% da população adulta 
apresentava uma perturbação mental grave, 11,6% uma perturbação de gravidade 
moderada e 7,3% uma perturbação de gravidade ligeira.3 

Segundo a mesma fonte, as perturbações mentais e do comportamento 
representavam, em 2018, 11,8% da carga global das doenças em Portugal, mais do que 
as doenças oncológicas (10,4%) e apenas ultrapassadas pelas doenças cérebro-
cardiovasculares (13,7%).4 

 

O relatório CNS Saúde mental em Portugal: um desafio para a próxima década, 2019, 
evidencia que as perturbações mentais são a principal causa de incapacidade e a 
terceira causa em termos de carga da doença, sendo responsáveis por cerca de um 
terço dos anos de vida saudáveis perdidos devido a doenças crónicas não 
transmissíveis. Uma estimativa (subestimada) dos custos com a doença mental em 
Portugal aponta para 3,7% do PIB, correspondendo a 6,6 mil milhões de euros (2 mil 
milhões em custos diretos com o sistema de saúde, 1,7 mil milhões com benefícios 
sociais e 2,9 mil milhões de euros com custos indiretos no mercado de trabalho).   

 

Relativamente ao consumo de medicamentos associados à área da saúde mental, 
observa-se um aumento em termos de Dose Diária Definida (DDD), em todos os grupos 
farmacológicos, entre 2012 e 20165 e segundo dados do estudo Health at a 
Glance 2019, Portugal é o quinto país da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE) a apresentar o maior consumo de 
antidepressivos. 

 
1 Retrato da saúde – 2018  
2 Retrato da saúde – 2018 
3 Retrato da saúde – 2018 
4 Retrato da saúde – 2018 
5 Retrato da saúde – 2018 



  

As consultas de psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência subiram em 
Portugal nos primeiros meses do ano de 2021, ao contrário do que aconteceu em 
outros países, segundo o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental.6  

Pelas previsões apontadas por especialistas, o problema da saúde mental, que se 
encontrava já bastante deficitária, irá agravar-se tendo em conta a pandemia e os 
efeitos a este nível. Um inquérito divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
revela que a pandemia de covid-19 interrompeu ou suspendeu serviços essenciais de 
saúde mental em 93% dos países do mundo, numa altura em que a procura por estes 
cuidados de saúde está a aumentar. 

 

A região Norte do país continua a deparar-se com desafios ainda sem solução, como é 
o caso da escassez e desadequação das respostas na área da saúde mental 
comunitária, designadamente no que respeita a jovens, famílias, pessoas idosas e 
equipas de trabalho social. A dificuldade de acesso a cuidados de saúde de qualidade 
na área da saúde mental, a escassez de respostas e serviços na saúde mental da 
infância e adolescência no setor público, passando a intervenção apenas por consultas 
esporádicas de pedopsiquiatria. A inexistência de respostas na área da saúde mental 
no setor social, a inexistência de equipas de intervenção multidisciplinar passando o 
tratamento exclusivamente por natureza farmacológica e/ou internamento em 
psiquiatria.  

Por outro lado, as respostas de acolhimento e de promoção da inclusão de pessoas 
com doenças psiquiátricas são muito escassas limitando-se praticamente ao serviço de 
internamento para doentes em fase aguda (na psiquiatria) e à Unidade do Doente de 
Evolução Prolongada (UDEP) para acolhimento de doentes estabilizados, esta, com 
capacidade muito limitada para corresponder às necessidades.  

É também evidente a falta de articulação dos serviços de psiquiatria a nível 
regional/nacional, bem como a inexistência de unidades socio ocupacionais para a 
reabilitação e inclusão da população com distúrbios psíquicos na comunidade através, 
nomeadamente, do apoio na inserção socioprofissional. 

Os recursos humanos em saúde mental têm uma distribuição muito assimétrica, com 
escassez de pessoal em algumas regiões do país, como o caso da região Norte, 
sobretudo profissionais não-médicos, essenciais à constituição das equipas 
multidisciplinares em saúde mental. Os tempos médios de resposta à primeira consulta 
de Psiquiatria registaram melhorias, mas ainda existem unidades do SNS que registam 
tempos médios de resposta acima dos tempos máximos de resposta garantidos quer 
em Psiquiatria, quer em Psiquiatria da Infância e Adolescência7 

 
6 Fonte: publico.pt/2020/10/09/sociedade/noticia/consultas-psiquiatria-aumentaram-portugal-con-
trario-paises-1934568) 
 
7 SEM MAIS TEMPO A PERDER relatório CNS Saúde mental em Portugal: um desafio para a próxima década, 2019 

https://www.publico.pt/2020/10/05/sociedade/noticia/covid19-pandemia-suspendeu-servicos-saude-mental-93-paises-mundo-oms-1934018


Apesar da sua importância central no bem-estar dos indivíduos e impacto transversal 
na sociedade, a saúde mental, e em particular a sua promoção, não tem sido 
considerada uma prioridade a nível das políticas de saúde e das comunidades.8 

 

Em Portugal, as intervenções na área da promoção da saúde mental são feitas de forma 
isolada, não são sustentadas no tempo e carecem de uma abordagem integrada que 
assegure maior equidade.9 

É fundamental que haja uma estratégia e visão do SNS centrada no utente e 
caracterizada por um serviço de proximidade. Reforçar o desenvolvimento e 
implementação de políticas de apoio aos cuidadores informais. Investir paralelamente 
em políticas que promovam a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos 
doentes e dos cuidadores. 

É essencial que se garanta, não só o cumprimento dos direitos e apoios já 
determinados no novo Estatuto do Cuidador Informal, mas se criem serviços, 
respostas complementares da promoção do bem-estar e qualidade de vida, bem 
como se incremente a promoção da  participação dos doentes e dos seus cuidadores 
na definição das políticas que lhes são dirigidas e romper com “o rótulo e a marca de 
doente mental e a discriminação associada”, uma vez que constituem “dos maiores 
responsáveis pela exclusão social e profissional das pessoas com estes problemas e um 
obstáculo à plena integração e à procura atempada de cuidados”. 

A intervenção na saúde mental deverá integrar cumulativamente a conjugação de 
respostas/ cuidados de saúde com respostas de intervenção social e de integração 
social.  

É por isso imprescindível colocar a dimensão da saúde mental na agenda de discussão 
do combate à pobreza.  

A EAPN vê a aprovação, em 2019, da nova Lei de Bases da Saúde e o recente Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) como duas oportunidades-chave para dar 
continuidade ao processo de transformação estrutural e funcional do SNS, reforçando 
assim a sua capacidade e eficácia de resposta face aos desafios existentes e aos que se 
perspetivam. 

A criação do programa Nacional de Saúde Mental (PNSM) é outro instrumento que se 
configura como essencial neste processo de mudança e cuja implementação poderá 
ser reforçada ao abrigo do PRR, podendo por isso, constituir-se como um instrumento 
facilitador das transformações estruturais necessárias para o SNS responder às 
necessidades da população. 

A preocupação com a saúde mental tem, igualmente, uma atenção particular dentro 
da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 (ENLCP), a par da promoção 
da saúde das crianças inseridas em agregados familiares desfavorecidos. 

 
8 SEM MAIS TEMPO A PERDER relatório CNS Saúde mental em Portugal: um desafio para a próxima década, 2019 
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Em 2021 a EAPN Portugal remeteu à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional da Região Norte um documento sob a forma de propostas, dando um 
contributo substancial, em temáticas relacionadas com a pobreza e a exclusão social, 
mas também em temas adjacentes, de que foi exemplo a problemática da saúde 
mental na região norte do país. 

 

A EAPN Portugal é uma Organização Não Governamental que tem como missão 
contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos/as 
sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos/as cidadãos/ãs a uma vida digna, 
baseada no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício pleno de uma cidadania 
informada, participada e inclusiva.  

 

Para a EAPN Portugal, a participação das pessoas em situação de pobreza e exclusão 

social encontra-se na raiz do pensamento e da filosofia de atuação da organização (“Dar 

voz às pessoas que normalmente não a têm, em quase nenhuma 

circunstância”). Participar supõe, por um lado, a intervenção ativa das pessoas na 

construção da sua própria realidade e, por outro, uma dinâmica de intercâmbio que gera 

uma mútua transformação entre as pessoas e o “objeto” no qual participam. Isto implica 

ser “parte” de algo e assumir um papel nos vários domínios de participação (social, 

cultural, politica, económica, entre outras). Por sua vez, participar não é só estar 

informado e dar a sua opinião sobre algo, mas implica também transformar uma 

realidade e sobretudo transformar-se como indivíduo. 

A participação enquanto estratégia de luta contra a pobreza e de intervenção social, não 

pode ser entendida como ações ou práticas pontuais que se vão desenvolvendo com as 

pessoas em situação de desfavorecimento social. Consideramos que todas as 

organizações devem colocar em prática uma metodologia que favoreça e ative a 

participação destes cidadãos. 

Em consonância com a sua filosofia de intervenção, o Núcleo Distrital de Bragança da 

EAPN decidiu, em 2022, constituir um grupo de trabalho na área da saúde mental 

constituído por cuidadores informais e doentes com doença mental não 

institucionalizados, por considerar ser dos grupos mais expostos à situação de pobreza 

e de exclusão social por parte da sociedade. 

O objetivo deste grupo de trabalho prendeu-se com o conhecimento das necessidades 
enfrentadas quer pelos doentes quer pelos cuidadores informais, do impacto da doença 
na qualidade de vida e apresentar um documento com sugestões e recomendações ao 
nível dos serviços, das respostas e das políticas. 
  
 

 

 



Metodologia 

Esta iniciativa procurou numa primeira fase, reunir doentes não institucionalizados e 
cuidadores informais, promovendo a sua participação e contribuir positivamente para a 
definição de respostas, medidas e políticas sociais. 
 
Numa primeira fase optámos pela realização de focus group, não só como metodologia 
participativa, mas também no sentido de proporcionar momentos de reflexão em 
conjunto e de constituir uma possibilidade dos cuidadores conhecerem outros 
familiares que vivenciam o mesmo problema. 
Foram realizados 4 focus group com doentes e cuidadores, onde participaram 7 
cuidadores e 6 doentes.  
Não sendo a participação uma prática corrente e fácil, mas sendo um processo que 
necessita de tempo e de maturação, não nos surpreendeu o fato de muitos cuidadores 
não querem participar neste grupo de trabalho e de outros não mostraram interesse em 
partilhar as suas dificuldades e necessidades em grupo, mostrando contudo abertura 
para o fazer de forma individual.  
 
Numa segunda fase realizámos entrevistas individuais com questões abertas a 6 
cuidadores e a 1 doente. 
No total, foram auscultados 13 cuidadores e 10 pessoas com doença mental. A doença 
predominante nos doentes auscultados era a esquizofrenia e a bipolaridade. No que 
concerne aos cuidadores, a grande maioria era familiar de pessoas também com este 
tipo de patologia. Apenas um dos cuidadores tem um filho com doença de transtorno 
de personalidade antissocial (TPAS), mais conhecida por psicopatia. 
Dos 13 cuidadores informais participantes, 12 eram do sexo feminino. Das pessoas com 
doença mental, 5 eram do sexo masculino e outras 5 do sexo feminino. 
 
Quer os focus group quer as entrevistas, foram gravadas com a devida autorização dos 
participantes, com a garantia de confidencialidade e anonimato.  
 
Ao nível dos cuidadores foi constatado que: 
- Todos eram cuidadores de filhos do sexo masculino, apesar de alguns terem também 
filhos do sexo feminino; Um dos cuidadores, dos 3 filhos que tinha (2 rapazes e uma 
rapariga), ambos os rapazes sofrem de esquizofrenia;- É considerável o número de 
jovens que despoletaram a doença mental na entrada para o ensino superior (4);- É 
relevante o número de cuidadores (pai) reformado da GNR (4) 

- A qualidade de vida e bem-estar não está relacionada com o nível socioeconómico nem 
com o grau académico. A forma de vivenciar/encarar a doença é similar e a inexistência 
de serviços, respostas e cuidados é inexistente para todos, quer no setor público ou 
privado; 

- O serviço do cuidar é única e exclusivamente da responsabilidade familiar 
independentemente das capacidades e competências que caracterizam cada família; 

- Ser dos poucos públicos que não tem o direito a uma intervenção especializada e 
multidisciplinar, à semelhança de outras doenças e outros problemáticas de saúde.  

 



 Necessidades/ dificuldades identificadas pelos Cuidadores informais: 

Apesar da alta prevalência das perturbações mentais e da importância crescente que 
assume na atualidade, os mitos e a falta de serviços de apoio na doença mental 
persistem. 

A saúde mental tem também de ser pensada e analisada do ponto de vista do custo 
social e do respeito pelos direitos humanos. É necessário analisar a doença mental à luz 
da qualidade de vida e dos direitos para perceber e alterar formas de intervenção e de 
tratamento. O tratamento destas patologias não pode passar exclusivamente pela 
prescrição de medicamentos ao doente, “deixando a família” fora do processo 
terapêutico e interventivo. 

 A qualidade de vida bem como as necessidades/ dificuldades das pessoas com doença 
mental e seus cuidadores informais deve por isso tornar-se uma área fundamental de 
investigação e conhecimento tendo em conta a sua inquestionável importância para a 
aferição de medidas e políticas de intervenção. 

As necessidades/ dificuldades que os cuidadores e doentes vivenciam, conjugadas com 
a falta de respostas e serviços impedem estas pessoas de viver com dignidade, veda-
lhes o acesso a um conjunto de direitos humanos, além de os isolar e fomentar a sua 
exclusão social. 

Causa ou consequência da situação, é também evidente a falta de informação e 
conhecimento acerca dos seus direitos e apoios sociais existentes. 

 

As necessidades/ dificuldades apontadas pelos cuidadores, quer nos focus-group quer 
nas entrevistas individuais, são muito equivalentes, independentemente das 
habilitações literárias e do estatuto socioeconómico da família.  

 

É indiscritível a dor, a mágoa e o sofrimento enfrentados pelos cuidadores. 

Todos os cuidadores retratam o viver/ conviver e cuidar diariamente de uma pessoa com 
doença mental como “assustador, desgastante, traumatizante, cansativo, sufocante, 
uma angústia e medo constante, um risco permanente,…. “. “Nunca há momentos de 
alegria e normalidade, tudo é triste, exige de nós uma atenção e alerta constante”. 
“Cuidar é ter discussões constantes, é não dormir, não ter vida social, cultural nem até 
profissional”. “A cabeça deles não funciona e leva a nossa a não funcionar também. No 
doente psiquiátrico é tudo mau, não há momentos engraçados, de felicidade…o que 
acarreta uma sobrecarga emocional muito grande e o viver numa permanente tristeza”   

“Cuidar implica um convívio constante, que nos absorve, que nos esgota, é ser 
humilhada/o, insultada/o e até agredida/o”.  

Cuidar de um doente psiquiátrico é um trabalho constante e permanente 24 sobre 24 
horas num clima de medo, stress e muitas vezes terror, pois são várias as situações de 
agressões psicológicas e físicas vividas pelos cuidadores. Com o tempo, o desgaste deste 
tipo de cuidar nestas condições afeta também a saúde mental do cuidador e coloca-o 



numa situação de grande vulnerabilidade e até dependência do cônjuge também ele 
muito afetado. A doença mental afeta toda a família. A doença dificulta o exercício e 
manutenção de uma atividade profissional para os cuidadores. “… acarreta-nos perdas 
de memória, esquecimentos de rotinas diárias, perdas de concentração, perda de 
interesse em viver. Deixa de ser viver e sim sobreviver, é viver um luto vivo”. “cuidar de 
um doente assim, não se consegue nem se tem cabeça para continuar a exercer a 
atividade profissional”.   

“…não fixo nada, não me lembro de nada, esqueço-me das coisas, ando no mundo por 
andar…tem de ser o meu marido a orientar-me”.    

“Ser cuidador é viver num mundo isolado, sem rede de relações e de contactos, não se 
poder levar ninguém a casa com medo do seu comportamento e reação”.  

Os cuidadores vivem uma dualidade de sentimentos: por um lado o amor pelo filho, 
muitas vezes, o único; por outro o cansaço/ esgotamento, o medo e a solidão. Veem- se 
sozinhos neste processo de cuidar de um filho que a doença mudou tanto, que não 
reconhecem nos comportamentos e atitudes. Passa a prevalecer na relação, a discussão, 
a agressão, desaparece o afeto, o carinho e até a educação e o respeito pelos pais.  

O aparecimento da doença altera toda a relação, toda a dinâmica e estrutura familiar. 
O clima familiar é predominantemente marcado por situação de conflito, emoções 
negativas, afastamento dos familiares e amigos. É um viver permanente numa situação 
de solidão e de exclusão social e comunitária.    

 

“A nível familiar deixa de existir relação, conversa, convívio, cumplicidade e 
comunicação. Ele vive fechado no quarto, no seu mundo, e nós (pais) em outro. É viver 
com medo do que se diz, é pensar muito bem naquilo que se diz e no que se faz, com 
medo da sua alteração de comportamento e da possibilidade de despontar uma crise. 
No fundo é perder a espontaneidade, a liberdade e até os laços afetivos. Isto dói muito, 
isto não é qualidade de vida”. 

 

Na prática, acabam por não terem qualidade de vida nem o cuidador, que tem de estar 
ao serviço permanentemente, deixando de parte toda a vida social e até pequenos 
prazeres diários como ir ao café tomar o pequeno-almoço e ler o jornal com amigos, 
nem o doente. O desgaste, cansaço e, muitas vezes, a ausência de conhecimento e 
técnicas específicas não permitem que lhe sejam prestados os melhores cuidados, 
acabando, por contribuir para o agudizar da doença.   

Independentemente das condições económica do agregado familiar, não existem na 
comunidade respostas/ serviços que possam ser contratualizados para proporcionar 
descanso ao cuidador e para os ajudar a prestar melhores cuidados.   

A notícia do diagnóstico da doença cai como “uma bomba” nos cuidadores. São 
arrastados para essa função sem lhes ser dada qualquer orientação, informação, 
encaminhamento ou apoio. Não são capacitados para o ato do cuidar 
permanentemente de uma pessoa dependente. Não lhes é dada informação sobre a 
doença, sobre a sua evolução, sobre os comportamentos e atitudes específicas do tipo 



de doença, sobre os apoios sociais existentes de que podem beneficiar. Nenhum dos 
cuidadores tinha conhecimento da existência do Estatuto do Cuidador Informal e da 
possibilidade de acumulação de apoios sociais. Os cuidadores não são capacitados para 
melhor lidar com a doença, para agir e comunicar com o filho de modo a evitar escaladas 
de conflitos, para lidar com situações de descompensação. No fundo, relatam que 
ninguém os ajuda nem orienta para fazer face à nova situação, de modo a poderem 
cuidar e preservar também a sua saúde e sanidade mental. Sentem-se em todo o 
processo: completamente desprotegidos, desamparados, sobretudo por parte dos 
profissionais de saúde.   

 “…quando lhe foi diagnosticada a doença não fazia a mínima ideia do que se tratava e 
ninguém me informou, medicaram-no e pronto. Eu pensei que iria curar, depois é que fui 
apercebendo pelos comportamentos e atitudes de que não”.  

“A aprendizagem é contínua por parte do cuidador, aprende-se a lidar pela experiência, 
de modo a moldar o comportamento agressivo do doente. Essa aprendizagem resulta da 
tentativa-erro. Se essa aprendizagem fosse ajudada por profissionais ganhava-se 
qualidade de vida, menos desgaste e menos danos “.  

A pessoa doente, a partir do diagnóstico, passa a ter acompanhamento em consulta 
médica psiquiátrica, pese embora espaçado no tempo, muito aquém do que seria 
desejável segundo os cuidadores e prescrito com medicação. Mas, a família fica fora de 
todo o processo. Não há uma conversa de enquadramento, de esclarecimento e de 
orientação acerca da doença diagnosticada. Não há um diagnóstico da situação familiar: 
se pode, se tem recursos ou condições para acolher e cuidar de um doente dessa 
natureza em casa, se a família tem saúde e condições psicológicas para essa função. Não 
há qualquer acompanhamento nem monotorização da inserção do doente em contexto 
familiar”. A família fica completamente sozinha “com o menino no colo”  

No âmbito da Saúde mental não há no território serviços nem entidades que trabalhem 
a unidade familiar de forma holística.  

Os cuidadores vêem-se também sem apoio familiar. Muitas vezes a doença acaba por 
desgastar e corromper a relação conjugal, os familiares e amigos afastam-se. “As 
pessoas literalmente não querem mais saber. Os médicos não dão qualquer apoio, 
qualquer informação, são muito frios… receitam a medicação e nada mais e os familiares 
e amigos ninguém quer saber, cada um faz a sua vida. Nós é que ficamos com o menino 
no colo tenhamos ou não condições”.     

A função e fardo do cuidar traz aos cuidadores e a toda a dinâmica familiar grandes 
alterações estruturais. Implica uma mudança completa a nível familiar, social e 
profissional. Deixam de ter tempo, de ter condições emocionais e psicológicas para 
conviver, para sair e se divertir, por outro lado deixam de ter com quem o fazer, na 
medida em que todos se afastam (familiares e amigos). Também a vida profissional fica 
comprometida: Se por um lado o desgaste, o cansaço e a exaustação levam à perda de 
capacidades e competências, tornam difícil a conciliação da vida pessoal e profissional, 
por outro lado, o cuidar exige a presença a 100% 24h/ dia, todos os dias do ano 
dificultando ou impossibilitando o exercício de uma atividade profissional. Os 
cuidadores acabam por pedir reforma antecipada, quando a situação o permite, ou 



despendem-se, agravando assim a situação socioeconómica da família e arrastando 
ainda mais os cuidadores para uma situação de isolamento e exclusão.    

Nem os cuidadores nem os doentes conseguem ter uma vida digna em contexto familiar. 
Em termos económicos as pessoas doentes, na impossibilidade de exercerem uma 
atividade profissional pelas perdas cognitivas e intelectuais que a doença provoca, 
usufruem de uma pensão por invalidez muito baixa (aproximadamente 200€) ou o PSI 
(prestação social de inclusão) que ronda o mesmo valor. Mesmo quando despoletada a 
doença enquanto inseridos profissionalmente, são extremamente penalizados no valor 
da reforma. Na maior parte dos casos, os cuidadores acabam também por ver os seus 
rendimentos diminuídos em virtude de terem eles também de se reformar por 
antecipação ou mesmo até se despedirem para poder exercer o papel de cuidador. 
Muitos, pessoas doentes e cuidadores, são arrastados para uma situação de pobreza e 
exclusão social. 

Os cuidadores admitem não ter as condições emocionais e de saúde necessária ao 
exercício da responsabilidade que a tarefa de cuidar exige e implica. Os apoios 
existentes, a nível familiar e comunitário, não permitem dar resposta às necessidades, 
nem possibilitar ao doente e seus cuidadores conforto, paz e uma vida digna, uma vida 
com qualidade. 

Independente dos recursos económicos o cuidador acaba por viver num casulo, focado 
no problema e no cuidar, vive o dia em função do seu doente, deixa de ter vida própria, 
não lhe restando tempo nem oportunidades para ganhar energias, para conviver, para 
espairecer, adoecendo também ele mentalmente.   

“Não há serviços a que possamos recorrer/ contratar para lhe proporcionar maior 
qualidade de vida”.   

 

Por outro lado, pretendendo a interditação, para poder usufruir do apoio do cuidador 
formal e por questões éticas e legais que o estado de saúde exige, o processo é 
extremamente moroso, “demora anos” e enquanto isso “ele comete delitos, arranja 
problemas, dos quais não pode ser responsabilizado nem nós resolvemos porque ele é 
maior de idade e apesar de cuidadores, apesar de pais, não estamos reconhecidos como 
representantes legais”.     

Os cuidadores e até as próprias pessoas doentes sentem-se um grupo excluído, sentem 
que são postos à margem da sociedade quer pela comunidade em geral e família, quer 
pelas políticas sociais, e doença psiquiátrica é ainda um rótulo de repúdio e estigma, 
ouvindo-se, com frequência de pessoas da comunidade e até de técnicos de 
atendimento ao público, comentários estigmatizantes e discriminatórios, como “é 
tontinha/o”. 

Os cuidadores consideram que, quer eles quer os doentes, precisam de respostas, 
precisam de serviços e políticas adaptadas às suas necessidades, à semelhança do que 
acontece com outros grupos vulneráveis e apresentam algumas sugestões/ 
recomendações que a seguir se apresentam. 



O desinvestimento atual na área da saúde mental irá converter-se, a médio prazo, em 
aumento dos custos de saúde. O cansaço e o desgaste, desta forma intensa de cuidar, 
aceleram a incapacidade e o adoecer dos cuidadores, que no futuro irão necessitar 
também de cuidados especializados. 

 

Necessidades/ dificuldades identificadas pelas pessoas com doença   

Do focus group e das entrevistas individuais com os doentes, percebemos que a 
perceção quanto à doença, às necessidade e dificuldades é diferente da perceção dos 
cuidadores, possivelmente pela falta de consciência e perceção real da situação 
resultantes da doença.   

A grande maioria, apesar de ter consciência de que tem uma doença limitadora, não a 
vê como incapacitante para o mercado de trabalho. É comum nos seus discursos a 
idealização ou sonho de um emprego, sobretudo pela independência financeira que lhes 
proporcionaria, embora reconheçam “não ter cabeça para grandes trabalhos nem 
grandes responsabilidades”. 

Sentem-se discriminados pelas pessoas da comunidade e até pelos familiares, referindo 
ser rotulados por “malucos”. Sentem-se incompreendidos pelos pais cuidadores 
sobretudo no início da doença “…no início não nos compreendem, não nos aceitam e 
afastam-se, chamam-nos malucos”.  

O relato de pensamentos suicidas é comum nestes doentes, pela insatisfação com a 
vida, pelo reconhecimento da falta de apoio, de acompanhamento quer dos serviços de 
saúde quer dos familiares mais indiretos e também eles se sentem “cansados e 
insatisfeitos” com a vida que têm.  

À semelhança dos cuidadores consideram que a existência de atividades ocupacionais e 
apoio psicológico poderia minimizar a solidão, o sofrimento, a ansiedade e “os maus 
pensamentos”.  

 

Recomendações/ sugestões apresentadas  

A nível dos serviços:   

- Uma intervenção integrada com o doente e a família, além de serviços mais 
humanizados. 

  - Maior acompanhamento psiquiátrico, consultas de psiquiatria e apoio psicológico 
com maior regularidade, assim como maior investimento em intervenções 
psicoterapêuticas; 

- Apoio e acompanhamento psicológico regular dos cuidadores; 

- Capacitação da família para o exercício da atividade de cuidar de uma pessoa 
dependente e promoção do seu envolvimento em todo o processo terapêutico;   



- Avaliação das condições familiares para receber o doente que é enviado para casa 
(após internamento psiquiátrico ou mesmo após diagnóstico) e subsequente 
acompanhamento contínuo da família na prestação do cuidado.  

- Abordagens terapêuticas diversificadas que conciliem a prescrição de medicamentos 
com respostas direcionadas: atividades de capacitação e treino de competências, de 
bem-estar e conforto, promotoras de inclusão social.  

- Criação de serviços/ respostas complementares à prescrição farmacológica e garantir 
condições de acesso (reformas dignas, transporte,…) à semelhança dos Centro Dia para 
idosos e do Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência. 

 

Ao nível de respostas: 

- Serviços de apoio ao domicílio, respostas de serviços de terapia, serviços ou atividades 
de ocupação destes doentes, tipo Centro Dia;  

- Respostas (mais ou menos formais) dirigidas aos cuidadores modo a “descansarem a 
cabeça e conviverem com outras pessoas”, em tempos em que o cuidado seja 
assegurado por terceiros; 

- Serviços de apoio no cuidar e para descanso do cuidador, para a participação diária em 
atividades sociais, culturais e de lazer;  

- Capacitação dos cuidadores ao nível do cuidar. 

- Apoio psicológico aos cuidadores 

- Criação de serviços que atuem com a família, que as ajude a cuidar, a gerir situações 
de crise 

- Instituições de internamento permanente com cuidados especializados à semelhança 
das ERPIs para idosos.  

- Informação aos cuidadores sobre os apoios existente e como aceder aos mesmos (PSI, 
complemento por dependência, estatuto do cuidador informal, entre outros). 

- Criação de grupos de autoajuda onde os cuidadores podem partilhar experiências e 
estratégias de intervenção, uma vez que os comportamentos dos doentes psiquiátricos 
podem ser similares.  

- Espaços com atividades de estimulação específicas e estratégias interventivas 
adequadas para estes doentes;  

 

Ao nível das políticas: 

- Aumento do valor da pensão de invalidez das pessoas com doença mental para permitir 
o acesso a melhor qualidade de vida;  



- Acompanhamento do doente ao nível da gestão financeira da pensão de invalidez.  Em 
situações em que o doente vive sozinho (não só mas muitas vezes pelo risco que acarreta 
para o cuidador gerir as finanças do seu familiar) não há qualquer acompanhamento da 
forma como é gasta a prestação social. Muitos há que nem as condições básicas de 
sobrevivência conseguem assegurar, acabando por canalizar o apoio para dependências 
e outros são arrastados para a situação de sem-abrigo. Estes são apenas dois exemplos 
nos quais a prestação social não concretiza a finalidade para a qual foi atribuída;   

- Os cuidadores não serem penalizados no valor da reforma quando pedida 
antecipadamente para prestação dos cuidados ao doente familiar; 

- Um rendimento mínimo garantido aos cuidadores não inseridos profissionalmente e 
impossibilitados de o fazer para cuidar do seu familiar; 

- O valor do apoio concedido ao abrigo do Estatuto do Cuidador Informal ser superior e 
não ter como base de cálculo um valor tão alto do rendimento do agregado familiar, o 
que invalida o direito de acesso a muitos cuidadores;   

- Aumento do valor da comparticipação do Estado na medicação ou mesmo a sua 
gratuidade à semelhança do que acontece com outras doenças crónicas como a 
diabetes, pois é um encargo económico considerável;  

- Agilização e desburocratização dos processos do pedido de incapacitação (estatuto de 
maior acompanhado). 

 

Nesta matéria, consideramos prioritário:  

- A criação de serviços de qualidade que respondam às necessidades das pessoas com 
doença psiquiátrica e seus cuidadores.  

- Colmatação da escassez e não ajustamento a todas as necessidades por parte das 
respostas tipificadas da Segurança Social, bem como das listas de espera existentes. 

- Reforço das respostas existentes e criação de novas respostas de forma a abranger 
um maior número de pessoas, nomeadamente, no sistema residencial de curta e 
média duração. 

- Política integrada para o cuidado na área da saúde mental que contemple a fase de 
prevenção, mas também o acompanhamento ao longo do ciclo de vida, com respostas 
coordenadas que permitam acompanhar a evolução da doença e dar respostas 
adequadas em todas as fases, com o objetivo de permitir uma maior inclusão da pessoa 
na comunidade e uma maior qualidade de vida. 

- Respostas para descanso do cuidador e capacitação dos cuidadores informais. Criação 
de organizações representativas das pessoas e famílias para a definição e participação 
nas políticas que lhes são dirigidas.  

- Sensibilização da comunidade para as questões de saúde mental através de uma 
política de comunicação transversal eficaz que contemple todos os setores da 
sociedade. 



- Criação de unidades residenciais de pequena dimensão, Unidade de Vida Apoiada, 
próximas do meio de vida, para doentes crónicos que não têm autonomia suficiente 
para viver, sem apoio permanente, na comunidade; 

- Criação de um serviço de apoio domiciliário para AVD´s, reforçando e aliviando as 
prestações dos cuidadores informais. 

- Reabilitação psicossocial do indivíduo, promoção da sua integração na sociedade e o 
combate à discriminação. 

- Assegurar não apenas os direitos daqueles que vivem com doença mental, incluindo 
familiares e cuidadores, mas também promover a sua participação na definição das 
políticas que lhes são dirigidas. 

- A intervenção na saúde mental deve ser indissociável de atividades de reabilitação e 
capacitação quer nas unidades de internamento, quer no contexto familiar e 
comunitário.    

- Capacitação dos doentes e das suas famílias. Promoção da participação dos utentes 
e familiares. Constituição de associações de doentes e o ativismo daqueles que vivem 
ou cuidam de pessoas com problemas de saúde mental. 

- Conceção de respostas mais abrangentes para os problemas de saúde mental, não 
passando exclusivamente por uma abordagem biomédica- serviços mais centrados nas 
necessidades. Cuidados de saúde integrados por equipas multidisciplinares mais 
próximas e interventivas. 

- Serviços integrados de prestação de cuidados essenciais por equipas 
multidisciplinares, quer ao nível de ambulatório, quer de internamento, quer na família 
e comunidade. 

- Formação/ capacitação dos profissionais e dos cuidadores com ferramentas/ 
metodologias e técnicas inovadoras de intervenção e tratamento da doença mental, 
complementada ou não com os fármacos.  

 

 

Conclusão:  

É fundamental a criação das condições necessárias para a mobilização e a participação 
dos grupos sociais desfavorecidos no seu processo de inclusão. É imprescindível um 
processo de consulta, auscultação e de mobilização dos excluídos, tentando pôr em 
marcha uma metodologia que favoreça e ative esta mesma participação.  
 
Esta iniciativa, à semelhança de outras, leva-nos a concluir que é possível promover 
formas de ativar a participação, embora exista ainda um longo caminho a percorrer para 
a consolidação destas metodologias. A mobilização dos atores e a sua participação não 
é algo natural, é necessário investir em ações de sensibilização eficazes. É fundamental 
consolidar a ideia de que a participação e corresponsabilização de todos cidadãos é vital 
para o reforço e sustém a democracia. A boa governação e a democracia dependem da 



forma e profundidade com que os cidadãos se empenham na mesma, sendo 
fundamental inaugurar uma consciência crítica ativa, participativa, dinâmica e 
responsável. 
 
A EAPN empenhada em protagonizar este processo, desenvolve mecanismos de 
ativação da participação dos grupos socialmente desfavorecidos nos processos de 
decisão e implementação das políticas que diretamente lhes dizem respeito, trabalho 
que deveria ser complementado com a intervenção das restantes entidades e serviços, 
envolvendo os destinatários nos processos de decisão e de mudança assentes numa 
lógica de negociação permanente, no sentido de adaptar os serviços e respostas às 
necessidades dos mesmos e assim contribuir efetivamente para a erradicação da 
pobreza e da exclusão social.   

 
 


