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Prefácio 
 

É com muita honra e reconhecimento que respondo ao desafio colocado pela autora desta 

coletânea de histórias/biografias.  Desde os primeiros passos percorridos, na delimitação do 

desenho de investigação, a minha amiga Ermelinda Macedo demonstrou perseguir um interesse 

maior. Maior que o título de Doutora que a conclusão deste projeto lhe permitia alcançar; maior do 

que as limitações das quais o mesmo título a isentava ou ainda maior do que o patamar de 

carreira que este processo lhe permitia consolidar:  

- Estou nesta aventura porque é preciso humanizar os cuidados na saúde mental. É preciso ouvir 

estes doentes, ajudá-los a si e às suas famílias. É muito importante reduzir o estigma e o 

isolamento a que estão votados…mesmo nas instituições. Temos de saber fazer melhor do que 

aquilo que fazemos! 

Estas palavras que mantenho registadas desde o primeiro contato no campus da Universidade do 

Minho conseguiram, com toda a simplicidade, galvanizar a minha empatia e atenção que 

posteriormente se consolidou através de uma enorme admiração e amizade pela pessoa e pela 

profissional que ensina e trabalha em saúde mental.  

Sendo um observador minimamente atento, partilhava de algumas angústias que esta 

investigadora/Enfermeira esgrimia. Tendo sempre vivido paredes meias com o quotidiano da 

saúde, cedo me apercebi da “impotência” dos diversos atores em saúde endossarem respostas 

efetivas, instrumentais e humanizadas em saúde mental. Habituei-me a ouvir repetir o chavão de 

que a saúde mental seria (e permanece) um parente pobre de um sistema público que, em boa 

hora, foi criado – SNS (Serviço Nacional de Saúde), mas que neste domínio permanece 

cronicamente insuficiente. Volvidas várias décadas e ampliadas as vivências profissionais, 

cruzando alguns saberes de fronteira com esta especialidade, apesar da evolução clínica da 

abordagem e das soluções preconizadas em saúde mental, numa resposta mais orientada para a 

inserção na comunidade, percebi que as carências de estrutura e de recursos humanos continuam 

a dar razão às angústias da autora. Mas as inquietações da investigadora, tal como testemunham 

os textos aqui reunidos, estavam para além da (in)suficiência das políticas, do menor consenso do 

diagnóstico, que era preciso resolver, ou da farmacocinética da molécula. As inquietações 

pessoais e profissionais desta investigadora, docente e Enfermeira, estavam centradas no 

processo de humanização dos cuidados prestados em saúde mental ou da sua insuficiência. As 
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suas preocupações envolviam o doente, o(s) cuidador(es) e a comunidade. O modo como as 

respostas sociais rotulavam e isolavam os portadores do diagnóstico de saúde mental, coladas à 

pele qual tatuagem, num processo de labeling social, que acrescenta sofrimento e os impede de 

viver melhor, que lhes limita as escolhas e que, em alguns casos, os autolimita nas oportunidades 

e nas expetativas. Esta era a sua preocupação major. Como contribuir para que estas barreiras 

fossem minoradas, para que a escuta fosse mais ativa e diferenciada, para que as múltiplas 

limitações não impedissem a todos e a cada um de construir o seu locus de felicidade? 

Assim, enquanto coorientador, sensibilizou-me para a problemática do estigma de que Erving 

Goffman teorizava e que ainda permeia o nosso quotidiano de um modo camaleónico. Ensinou-me 

a observar como o termo grego stizein1, que designava a marca gravada no corpo dos escravos e 

criminosos, sinalizando-os como membros de menor valor, ainda hoje se cola à pele dos 

portadores de perturbações psiquiátricas e de personalidade. Estranhamos o que não está 

conforme a norma. Categorizamos a partir deste (pre)conceito. Como pessoas normais, por vezes 

de forma subliminar, expropriamos as ambições do outro, prevendo atributos e insuficiências que 

nos encarregamos de confirmar, qual profecia cumprida. Como diria Goffman (1975): «(…) 

deixamos de considerá-lo como criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito 

grande…». 

O que a autora aqui nos apresenta, é uma escuta ativa e refletida indo ao encontro destas 

“pessoas estragadas e diminuídas” no seu contexto ecológico, entrando no seu espaço de refúgio. 

Através da escuta e da reflexão, tentou perscrutar as suas vidas interrompidas, em alguns casos 

esmagadas, pelas múltiplas consequências da doença ou apenas pela menor normalidade. Em 

alguns aspetos, esta escuta é comovente. Comove e sensibiliza pelas expectativas que estas 

pessoas e os seus cuidadores colocam na entrevista previamente agendada. Como se este tempo 

anunciado, de foco e de atenção, fosse uma dádiva estranha, imerecida, algo que os prestadores 

credenciados não têm condição de realizar. Noutras narrativas, persentimos a angústia de quem 

cuida, confrontado com a sua finitude e com a constrição de como será o futuro dos seus entes 

queridos.  

Estas 10 histórias tocam, de diferentes modos e com uma intencionalidade subtil, as 

necessidades que ficam por satisfazer, as perguntas que muitas vezes deveriam ter sido feitas, as 

                                                           
1 Latim stigma, passou então a verter o conceito de marca de infâmia ou ignomínia. 
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soluções que poderiam ser construídas houvesse maior atenção e cuidado. Estas histórias são um 

testemunho empático de que os cuidados na comunidade têm uma enorme margem de progresso 

– termo que agora se usa para mencionar o quanto há por fazer na saúde mental em Portugal; 

demonstrando simultaneamente a conformação, o sofrimento e a diminuição que a doença causa 

nos diferentes percursos de vida das pessoas escutadas que, apesar da ansiedade que nos é 

transmitida em alguns registos, não hesitam em convidar a investigadora a voltar, multiplicando a 

possibilidade de serem escutadas uma e outra vez.  

Algumas destas histórias/biografias demonstram a importância que o trabalho, o salário e a 

autonomia que este possibilita detêm no equilibro mental e emocional dos sujeitos que, quando 

privados desse quotidiano de normalidade, descompensam mergulhando numa crise que o 

envelhecimento apenas se limita a exacerbar. 

O conjunto de histórias/biografias, tal como sugere a autora, convocam a nossa atenção para a 

relevância de refletirmos, compreendermos e de atuarmos sobre os Determinantes de Saúde, 

sejam eles de cariz biológico, social ou ambiental e sobre o modo como, em alguns casos, 

impactam violentamente a saúde mental à escala do indivíduo ou da comunidade.  

Esta coletânea não nos convoca apenas para a importância da escuta e da reflexão que lhe está 

associada, procurando a pessoa no seu contexto. De um modo impressivo, constituiu-se numa 

ferramenta que intencionalmente dá voz a quem está diminuído. 

Coimbra, 17 de julho de 2019 

Paulo Nuno Nossa 
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Nota Introdutória 

 

Neste e-book, pretende-se evidenciar vivências decorrentes de uma investigação, cujo tema foi 

“Qualidade de Vida e Doença Mental”. Nesta investigação, a recolha de dados foi efetuada no 

domicílio das pessoas com doenças do humor. Foi um processo moroso, pela metodologia e 

procedimentos adotados. Nas casas das pessoas ouvi, senti e observei muitas coisas que, na 

minha opinião, não devem ser ignorados. Daí a ideia de tornar públicas essas vivências. Embora 

com as dificuldades inerentes a este processo, as emoções e sentimentos das pessoas com 

doença de humor, podem referenciar a forma como as pessoas vivenciam as suas vidas, como 

encaram as suas doenças, os seus estados de humor e também as soluções que encontram para 

solucionarem contrariedades. O sentir de quem as visitou em suas casas é evidenciado em dez 

textos, construídos, intercalando o que observei, o que me foi dito e as reflexões que me surgiam 

em simultâneo, referentes a pessoas com doença do humor. Os textos estão intitulados com 

frases que considerei significativas daquilo que foi ouvido, observado e sentido. 

Evidencio a itálico, alguns pensamentos/reflexões que me surgiram quase em simultâneo à 

vivência dos factos. A negrito estão representados elementos explicitados no discurso de cada 

sujeito que considerei significativos e merecedores de atenção. 

Espero que a leitura deste documento chame a atenção para aspetos circundantes à doença e à 

vida das pessoas com doença mental. É esse o meu propósito. 
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O atraso no processo de vida e o comboio regional  
 

Artur2 é um jovem que vive com o pai, a mãe e a irmã numa zona que rodeia Riba D`Ave. Vive 

numa casa grande, rodeada de muros e relva, numa zona calma, aparentemente agradável. O 

silêncio sentia-se fortemente na tarde quente de Outono. O calor era muito e Artur esperava pela 

visita. Quando entrei na pequena sala que escolheu para lhe perguntar o que pretendia, contou-me 

tudo sobre si, apoiando-se num discurso pausado, sem nenhuma pressa, como se me estivesse a 

dizer que lhe poderia ocupar o tempo todo, porque não tinha que fazer.  

 (Tive a plena sensação que manifestava interesse na minha presença. Não preciso de 

documentos oficiais para me apresentar…já ao telefone a sua receção foi muito positiva…).  

Ponderava as palavras e construía gramaticalmente bem todas as frases que dizia. Manifestou 

muito interesse em colaborar no trabalho de investigação que lhe tinha sido apresentado e em 

conversar, pois eram raros esses momentos na sua vida.  

(Neste momento, senti mais uma vez o peso da minha responsabilidade. Senti que depositava em 

mim muita confiança e encarava-me, talvez, como um elemento que poderia resolver o seu 

problema…).  

Durante aquela manhã, estivera a organizar uma pasta que pretendia conter documentos que se 

referiam ao trabalho que tentara iniciar, o qual seria efetuado a partir de casa – computador. Não 

ficou claro, para mim, de que tipo de trabalho se tratava. Mas estava na altura de fazer qualquer 

coisa na vida, até porque o curso de direito ficou a meio à espera de “melhores dias”, como 

referiu.  

(Manifesta através da intensidade que coloca nas palavras uma vontade clara de 

trabalhar…mas senti-o confuso relativamente ao que fazer, não tinha as ideias bem 

estruturadas…).  

Não tinha dinheiro seu. Comia, dormia e comprava algumas coisas com o pouco dinheiro que os 

pais usufruíam: ambos reformados - “reformas de carteiro e empregada têxtil” -, disse. 

Tudo começou quando, ainda no ano zero da licenciatura (há mais ou menos 10 anos), começou 

a sentir alguma coisa que era estranha:” sintomas orgânicos de origem psicológica” - refere. Estes 

                                                           
2 Os nomes próprios utilizados nestes textos são todos fictícios respeitando, desta forma, o anonimato das pessoas que 

colaboraram na investigação. 
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últimos anos têm sido um vai e vem para consultas médicas e médicos. Começaram as 

enxaquecas há mais ou menos 1,5 anos e “ninguém me pedia exames”, dizia com uma expressão 

facial que exprimia indignação.  

(Reflito na forma como o seu acompanhamento é feito...).  

Confia muito numa única amiga “dos Açores” com quem contacta com alguma regularidade. Foi 

ela que o incentivou a ir ao médico devido às enxaquecas. Segundo refere, numa urgência, foi-lhe 

detetado um tumor cerebral benigno. Ainda são visíveis os sinais no couro cabeludo da cirurgia a 

que foi sujeito.  

(Tento analisar as suas relações com os outros e percebo que são deficitárias…).  

Foi internado numa instituição psiquiátrica há 2 anos. Relativamente ao internamento, pensa que 

não era necessário. A este respeito afirma: “não me fizeram nada, nem medicação tomava”, mas 

“tinha o estatuto de doente”. Contou que o internamento lhe causou muita revolta e que foi muito 

triste, no dia seguinte ao dia do internamento, não saber onde estava. Para reafirmar este 

sentimento diz: “O enfermeiro disse-me onde estava, mas não o que estava lá a fazer”.  

(Penso sobre o internamento e em que condições é feito… relembro episódios vividos como 

orientadora de estágio e analiso com alguma indignação esta falta de informação. Considerei 

interessante a expressão “tinha o estatuto de doente” – Penso que se referia ao facto de estar 

internado, sendo este internamento legitimador do estatuto…).  

A ideia de suicídio já passou muitas vezes pela cabeça de Artur e até vivenciou situações limite – 

“é o mais desesperante que pode haver”, diz. Parece que Artur sofre calado, porque não pode 

falar…  

(Reflito sobre as graves consequências das perturbações de humor, em que está incluído o 

suicídio – Faço imediatamente a ligação com a necessidade de enfatizar este tema nas minhas 

aulas…). 

O motivo das discussões, lá em casa, segundo ele, é sempre Artur. Já houve tentativa de 

envolvimento da família pelo médico, mas não resultou. O pai não percebe a sua situação… 

“porque é que tomo medicação há tanto tempo e não saio do sítio”. Esta não serve…toma outra. 

Esta também não…toma outra… Esta faz mal aquilo…toma outra … O que sinto é que “estou 

atrasado no meu processo de vida”. Relativamente à irmã, refere “ir num comboio regional, 
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enquanto ela vai no intercidades… não conversamos” …”se repondo à minha mãe e tento justificar 

o meu ponto de vista, tudo o que digo volta para traz com outra interpretação e com 

agressividade”. Hoje dá razão ao irmão por ter aquele feitio difícil. O irmão faleceu há 15 anos, 

com 18 anos, de acidente de viação.  

(As palavras de Artur eram muito intensas ao falar da família… penso mais uma vez na 

necessidade de se valorizar a família como parceira de cuidados no caminho para o bem-estar 

destas pessoas. Reflito sobre a expressão “ir num comboio regional” e “atraso no processo de 

vida” e faço a relação com a natureza incapacitante das doenças mentais…).  

Conta que o espaço dele (o espaço próprio) não existe. “Ambiciono duas coisas: O lado 

profissional e o lado feminino” - diz Artur a determinada altura da nossa conversa, olhando para a 

aliança que eu trazia no dedo. “Isso (a aliança) é um sinal de competência” diz, olhando para mim 

de forma enigmática, quando me levanto e inicio as despedidas e os agradecimentos pela sua 

colaboração e por me ter recebido em sua casa.  

(Dou comigo a refletir que, tal como penso, o facto de sofrer de uma doença do humor, não o 

impossibilita de ter objetivos na vida…).  

Mas… “o atraso no processo de vida” provocado pela “viagem num comboio regional” justifica 

não ter ainda namorada e assumir-se ainda como estudante. A doença – a sua3 depressão – 

justifica esta forma lenta de caminhar na vida, pois antes de ela aparecer ele viajava no 

intercidades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 sua, porque embora os critérios sejam objetivos, cada pessoa atribui-lhe significados diferentes e lida com ela de formas 

diferentes – illness. 
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Quem, nesta vida, sofre a dobrar, a triplicar…  
 

Maria mora numa zona pouco cuidada de Vila Verde. Mais ou menos a 500 metros moram os 

seus pais com 82 anos. Maria estava a acabar de chegar a casa, vinda de “varrer ruas”, como diz. 

Trazia tristeza e cansaço no olhar. Estava preocupada, porque ainda tinha de ir à casa dos pais 

levar dinheiro, pois Maria e seus irmãos decidiram ficar com o cartão multibanco de seu pai, 

quando se aperceberam que este não controlava as suas contas. Maria é a que vive mais perto 

dos pais e o pai escolheu-a para ser ela a detentora do cartão. A mãe não entende e não sabe 

como se faz. Esta medida não foi fácil, pois os pais reclamam a toda a hora o cartão, mesmo 

depois de terem concordado a sua guarda. O pai está já com períodos de desorientação que se 

tornam perigosos para a sua vida. Foi uma medida de proteção, mas que perturba Maria.  

(Penso como teria sido difícil esta decisão… apesar da sua doença, Maria assume uma grande 

responsabilidade…).  

Entretanto, o filho chega a casa. Um rapaz de 13 anos. Filho do ex-marido de Maria. Vivem os dois 

e o seu companheiro. O seu ex-marido é um alcoólico e não mantém contacto com o filho, 

embora, apenas quando o filho tinha 12 anos, tentasse algum contacto, mas sem sucesso, porque 

desistiu facilmente. Maria já está divorciada há 9 anos. Para resolver este problema, conta com a 

ajuda do Tribunal e da Segurança Social e, no início, para tomar decisões, contou com a ajuda das 

irmãs.  

(Mais uma vez me vem à cabeça a responsabilidade que Maria tem na sua vida…e a importância 

que a rede familiar detém no suporte e cuidado destas pessoas).  

Começou com os problemas psiquiátricos há 23 anos. Não sabe especificar o motivo, mas sabe 

que, nessa altura, começou por sentir muito medo e descontrolo pois, iniciava um trabalho de 

muita responsabilidade e era a primeira vez que saía de casa. Teve de regressar a casa e não 

sabe como conseguiu ir de Coimbra para Braga, onde foi tentar encontrar as suas irmãs que lá 

estudavam.  

(Reflito sobre o tempo de doença e que tipo de consequências que essa duração pode ter na 

vida das pessoas…).  
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Já foi internada numa instituição psiquiátrica uma vez. A sua família assinou termo de 

responsabilidade e Maria acabou o tratamento em casa com os pais e irmãs. A partir desse 

momento, nunca mais deixou a consulta de Psiquiatria.  

(Reflito sobre a atitude da família relativamente ao internamento e na cronicidade da 

doença…).  

Entretanto casou e sofreu imenso com isso. “Nem quero que me lembrem”. Já teve uma gravidez 

ectópica e um nado morto. No Hospital, quando o filho nasceu, fizeram-lhe a laqueação das 

trompas. Antes da doença aparecer, era uma pessoa alegre, bem-disposta e capaz de gerir a vida 

sem problemas.  

(Mais uma vez dou comigo a pensar no impacte da doença na vida de Maria…parece que, 

apesar das responsabilidades assumidas, Maria é uma pessoa diferente…).  

Os trabalhos que vai conseguindo são todos precários, mas são precisos para manter o filho, pois 

o pai não contribui com a sua parte. Por outro lado, embora não goste do local onde mora (“este 

prédio já está muito degradado e não gosto da zona”) tem de pagar a renda. De facto, à minha 

observação, os comentários de Maria fazem sentido relativamente ao local onde mora. Percebe 

que, quando está a trabalhar, se sente melhor. Vive com um companheiro que apenas diz que “é 

muito meu amigo”. Parece não ser bem-vindo para os pais de Maria. Fazem pressão psicológica 

com ela, dizendo que se interessa mais com ele do que com os próprios pais.  

(Penso no benefício do trabalho para o bem-estar de Maria…e na necessidade de manter um 

relacionamento amoroso…).  

A par destas perturbações, já sentiu na sua vida a morte de muito perto – dois irmãos e, por sinal, 

o mais velho e a mais nova. “Foram duas tragédias”. A mais nova era uma irmã “especial”. Era 

uma pessoa com Síndrome de Down. Aconteceu há 5 anos de forma súbita e o mais velho há 27 

anos por acidente de viação. Quando aconteceu a morte do irmão, ainda era uma pessoa sem 

doença e, curiosamente, cuidava da sobrinha de dois anos, filha desse irmão – “neste momento é 

psicóloga e já tem quase trinta anos”.  

 A morte, o sofrimento com o casamento e o choque de gerações estiveram e estão presentes no 

seu discurso e parecem sobrepor-se à sua preocupação com a doença. Diz: “não posso deixar os 
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medicamentos”, “sei que me engordam, mas o médico já me reduziu”, as consultas são muito 

rápidas… Percebi que havia necessidade de falar e, neste dia, foi comigo.  

(Reflito, sobre a possibilidade dos acontecimentos de vida, incluindo a morte, poderem ser 

fatores desestabilizadores do seu bem-estar… e da sua doença…). Vai sobrevivendo… com os seus 

problemas e a sua depressão. 
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A ideia de não suportar a solidão  
 

Quando telefonei a marcar a visita, atendeu-me o filho. Muito disponível, marcou a visita em 

horário e dia sem consultar o pai – “sabe…, desde que a minha mãe morreu sou eu que tomo 

conta dele e é preferível que venha de tarde, porque o meu pai dorme toda a manhã”.  

(Percebi, pelo telefonema, que o filho se sente responsável pelo pai e penso na necessidade de, às 

vezes, haver uma pessoa que seja parceira no processo de cuidados…).  

No dia marcado, às 14:30h, depois de atender às indicações do GPS, lá estava eu. Quem abriu a 

porta foi o filho. Dentro de casa, estava também, para além de António, uma senhora, que vim a 

perceber ser a sua companheira. O ambiente pareceu-me, apesar do esclarecimento ao telefone, 

de expectativa. 

Após os cumprimentos, o filho traz-me, imediatamente, uma pasta carregada de documentos que 

relatavam a história da doença do António - “Aqui tem, e se precisar de mais alguma coisa 

disponha”. António tem dois filhos: um rapaz, engenheiro, e uma rapariga, escultora. Ele está 

reformado por doença.  

(Penso, mais uma vez na natureza incapacitante da doença…).  

António estava aparentemente interessado na minha visita, no entanto, pareceu-me com uma 

postura prostrada e marcha lentificada. Fumou sempre durante a conversa e durante o 

preenchimento dos questionários.  

(Durante este tempo percebi a vontade de fumar compulsiva… e questionei-me da razão para 

esse comportamento…).  

A sua doença apareceu quando tinha 28 anos (há 32 anos). Recorreu logo ao psiquiatra “aos 28 

anos estava de rastos…tinha sonhos terríveis – pesadelos todos associados à Guerra de Ultramar”.  

(Penso na cronicidade da doença e na sua natureza incapacitante…).  

A esposa faleceu há 3 anos com neoplasia da vesícula. “A minha esposa apoiou-me sempre. Foi 

uma vida difícil para os dois…. sofri muito com a morte da minha esposa… estive casado 34 

anos…é muito tempo…”  

(Também a morte faz parte da vida de António…penso nas consequências desta morte para a 

sua vida…).  
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Neste momento, tem uma companheira, mas, quando me dá esta informação, logo a seguir diz-

me que “sexualmente não há nada – a medicação não deixa…”. Já falou com o psiquiatra 

relativamente à sua insatisfação com a vida sexual, mas não obteve uma perspetiva de solução 

para o problema. Apenas foi oportunidade para o médico lhe dizer que não pode deixar de tomar a 

medicação. A companheira tem a sua casa. Só dorme lá de vez em quando. Nas outras noites 

está sozinho.  

(Reflito sobre a importância das relações pessoais e amorosas no equilíbrio da vida de 

António…). 

António já esteve internado uma vez numa instituição psiquiátrica. Já tentou o suicídio 2 vezes: 

“são momentos muito difíceis – a decisão é difícil, mas o desespero é muito…”; relativamente ao 

internamento, não o cumpriu até ao fim. Tinha as visitas dos filhos, mas quando dois doentes, 

seus amigos, tiveram alta de repente, pensando não aguentar as suas ausências, quis sair. Desde 

que saí do internamento, não tive contacto com nenhum profissional de saúde, a não ser com o 

psiquiatra, mas diz de uma forma muito séria, que seria necessário. Parece que se sente 

abandonado pelas instituições de saúde. Refere a determinada altura que o apoio domiciliário 

seria imprescindível para casos como o seu.  

(Penso que a ideia suicídio e o internamento também apareceram na vida de António e reflito 

sobre as suas causas e consequências…).  

A este propósito diz “morro de medo se a minha companheira me falta…tenho muito medo da 

solidão”: A frase “o meu medo é a solidão” apresenta-se à conversa de vez em quando, sem nada 

fazer prever. Diz chorar com muita facilidade com situações diversas: “ao ouvir cantar o Hino 

Nacional, ao ver o Santo Padre”, por exemplo.  

Frequenta a Universidade Sénior (local onde conheceu a sua companheira e já está a fazer 

formação de cavaquinho, teatro e francês). “O teatro é mais difícil porque não consigo decorar… 

terá que ver com os medicamentos …já são muitos anos…”  

Pensa que reuniões de grupo com pessoas que têm o mesmo problema seriam uma mais valia 

para si. Talvez não sentisse tanta solidão na sua doença.  

(Mais uma vez penso sobre a necessidade de se manterem relações pessoais e sociais para o 

bem-estar…). 
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A tristeza que tentou isolar-me  
 

Carlos vive numa casa pequena nos arredores de Vila Nova de Famalicão. Chego dez minutos 

atrasada, relativamente à hora marcada. O trânsito não me ajudou, embora fosse fim de semana.  

Estava um nevoeiro denso, mas, quando saio do carro, percebo que Carlos andava de um lado 

para o outro, de mãos seguras nos bolsos no pequeno jardim à frente da sua casa, que se 

separava da rua por um pequeno muro aberto e por um portão.  

Entro e desculpo-me pelo atraso. Convida-me a entrar em casa. Percebi que Carlos não me olhava 

nos olhos…percebo que esfregava as mãos insistentemente. Estava ansioso, embora ao telefone 

lhe tivesse explicado exatamente o que iria fazer. Agradece, desde já, a minha visita e a minha 

preocupação e diz: “A saúde, afinal, não está assim tão má… as pessoas ainda se preocupam 

com os doentes… obrigado”  

(Tive a sensação que, apesar de todos os sinais de ansiedade, mostrava interesse na minha 

visita…).  

A esposa, que estava em casa, recebeu-me com todo o interesse em participar na investigação, 

agradecendo também a minha disponibilidade para ajudar o marido. Era o que ela pensava 

relativamente à minha visita. Fecha a porta do pequeno hall, que simultaneamente funciona como 

sala de estar, para que eu e Carlos estivéssemos mais à vontade, como se me dissesse que era 

bom para o marido conversar com alguém. Carlos continua com dificuldade em olhar-me nos 

olhos e fala do nevoeiro e do tempo… continua a esfregar as mãos.  

(Reflito sobre esta atitude de Carlos e tive a sensação que poderia estar relacionada com o 

estigma da doença mental…).  

Expliquei, mais uma vez, a razão da minha visita que, intencionalmente, o fiz mais devagar, para 

lhe dar tempo para se sentir mais relaxado.  

Carlos vive com a esposa há 37 anos. Tem 3 filhos na casa dos 30 anos. Dois estão emigrados e 

uma filha vive perto de casa deles. Também é avô 5 vezes. Está reformado há 5 anos. A Fábrica 

Têxtil onde trabalhava fechou e depois reformou-se. Nunca fez outra coisa na vida, mesmo quando 

esteve um ano e meio em França aos 18 anos. Nessa altura veio para Portugal para cumprir o 

serviço militar obrigatório.  
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Foi, pela primeira vez, à consulta de psiquiatria há 2 anos, enviado pela médica de família – 

“Andava sempre com dores de cabeça e muitos nervos – era muito nervoso”. Pensa que a doença 

foi desenvolvida pela falta de emprego. Refere que não tinha nada para fazer e se enervava por 

isso. “Depois, comecei a sentir-me com uma tristeza tão grande que me isolei de toda a gente… 

essa tristeza ainda sinto e até vergonha…os momentos negativos aparecem e não sei porquê”.  

(Ao ouvir estas palavras volto a pensar sobre o estigma da doença mental …).  

Refere algumas lacunas de memória e preocupam-no, porque tende a não se lembrar do que lhe 

dizem e do que faz.  

Fala da consulta do psiquiatra como muito importante, no entanto …”a tristeza …ele não me  tira”.  

(Penso mais uma vez na necessidade da necessidade das respostas a estas pessoas serem 

mais globais…).  

Carlos tem o apoio da esposa, com quem falei e que me revelou que o marido não sai de casa, 

que o encontra algumas vezes a chorar “pelos cantos”. Aproveita para me dizer que já foi vítima 

de um acidente vascular cerebral e que a filha, que vive o problema do pai mais de perto, também 

já teve uma depressão. Agradece-me as minhas palavras e a minha visita. Refere que a nossa 

intervenção, como profissionais de saúde, é muito importante junto dos doentes - “até vêm a 

casa”- porque “sentimo-nos lembrados”.  

(Quando oiço a esposa, penso sobre a necessidade de se acompanharem as famílias com 

elemento(s) com doença mental... ).  

Carlos vai lidando com a sua tristeza com a ajuda das consultas de psiquiatria de 6/6 meses, com 

a ajuda dos psicofármacos e com a ajuda da esposa que, como ela diz,...“eu compreendo a 

situação e já estamos juntos há 37 anos, por isso…” e não termina a frase. 
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A linha de comboio parecia a solução… A impotência na vida de Luísa 
 

Depois de percorrer alguns caminhos sinuosos encontrei a casa de Luísa. Abaixo das escadas que 

me levariam à sala, estava um senhor com um ar pesado e triste. Foi simpático à minha chegada 

e recebeu-me com todo interesse. Perguntei se era ali que morava Luísa. Levou-me até ela e 

ausentou-se.  

(Pensei sobre a atitude do marido e, apesar de se mostrar disponível, pareceu dizer-me pela sua 

atitude que o assunto era da esposa…).  

Luísa encontrava-se na sala sentada a um canto de um sofá com as mãos entre as pernas e a 

cabeça baixa. Percebi que não seria fácil o contacto, no entanto, bastou cumprimentá-la e sentar-

me ao seu lado, como me pediu, e tudo se desenrolou com relativa facilidade numa conversa 

molhada pelas suas lágrimas. Apesar de o marido estar em casa, parecia sozinha.  

(Tive a sensação que Luísa sofria de solidão…).  

Luísa vive com uma filha de 28 anos, que vai casar, e o marido. Tem mais uma filha com 30, 

casada e conta também com a morte de uma filha com três anos. Refere que esta fase a 

perturbou imenso e que, apesar de se terem passado 34 anos, não pode esquecer: “foi a minha 

primeira filha e estive 5 anos sem conseguir pensar em ter filhos”.  

(A morte já faz parte da vida de Luísa e fala dela com muita tristeza… reflito sobre o impacte que 

teve na sua vida...).  

Luísa já tem na sua história clínica uma tiroidectomia e histerectomia total. “fiquei muito mal 

desde que fui operada…não tenho saliva…” depois da histerectomia, diz “emagreço cada vez 

mais, o peito está cada vez mais pequeno, sinto-me seca…percebe?” segundo refere, disseram-lhe 

que não precisava de vigilância… que não valia a pena ser vigiada. Foi a um médico particular que 

lhe receitou um selo e mostra-mo.  

(Reflito sobre o acompanhamento de Luísa no que respeita à sua saúde…).  

Está em casa sem trabalhar há dois anos – “não posso trabalhar e cortaram-me a baixa…acham 

que estou com saúde para trabalhar, mas eu não consigo”… Era encarregada numa fábrica, mas 

desde que lhe foi atribuída essa responsabilidade começou a sentir-se mal – “Desde que comecei 

a ser encarregada é que comecei a avariar…é muita responsabilidade…estão sempre a fazer 
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asneiras…são 35 mulheres e eu tenho que ensiná-las…” . Apesar das entidades responsáveis 

considerarem que Luísa está em condições de trabalhar, ela diz que não… tem medo de voltar e 

não conseguir assumir tanta responsabilidade. “Em casa, faço porque sou obrigada… quando eu 

trabalhava não me faltava nada… agora 400€ não servem para nada…os gastos em 

medicamentos são muitos e o supermercado gasta-me o resto…não trago o que me apetece…nem 

o iogurte para a minha neta…”  

(Penso sobre a possibilidade dos fatores individuais e sociais poderem influenciar a 

evolução da doença de Luísa…)  

Foi encaminhada para a consulta de psiquiatria pela médica de família a seu pedido: “pagava 60€ 

de consulta no médico particular e eu não posso…”  

O marido também está desempregado. Segundo percebi, está reformado por doença da coluna – 

hérnias discais - sendo já submetido a duas cirurgias. “O meu marido não tem força… até deixa 

cair o garfo…” A sua vida sexual é influenciada pela histerectomia… “tiraram-me tudo e … o meu 

marido também é muito doente…”  

O discurso está impregnado de tristeza, ressentimento, de revolta e impotência. Quando os 

instrumentos de recolha de dados estavam já preenchidos, e me preparava para me despedir, diz: 

Já me lembrei da linha de comboio aqui da frente…lembro-me muitas vezes…a minha prima 

também se atirou…eu não estou cá a fazer nada…” Claro que voltei a sentar-me e estive o tempo 

que Luísa e eu precisámos.  

(Invade-me um sentimento paradoxal: por um lado a satisfação de estar ao lado de Luísa neste 

momento e, por outro, a impotência perante tanto sofrimento…). 

Quando fui embora, levei a história comigo durante os quilómetros que percorri até chegar a 

casa…e continuaram durante algum tempo… 
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Já me levanto a pensar em me deitar…  
 

Tinha agendado esta visita com o filho. O filho muito recetivo marcou esta visita em sua casa. 

Glória vivia com ele…temporariamente ou não… começo a avistar a casa grande cor-de-rosa com 

um jardim muito florido. Era o filho que cuidava dele, agora com a ajuda do pai.  

Toco à campainha por fora do muro. O marido de Glória vem receber-me. Leva-me à cozinha. 

Glória ficou aflita, porque achava que não era o lugar conveniente…” coisas de mulheres”…diz o 

marido. Ficámos na cozinha. Na sala, estava a nora com a bebé de dois meses.  

(Começo a perceber que Glória está mesmo a viver com o filho e questiono-me se será devido à 

doença…dificuldades em gerir a sua própria casa?...).  

Vive na casa do filho desde o último internamento – já foi internada duas vezes… tem 4 filhos e 5 

netos. “Andava com ideias estrambólicas …tomei medicamentos… dormi muito e eles, como 

ficaram confundidos, levaram-me ao hospital”. “Tenho o apoio do meu marido…agora…pu-los 

aflitos…agora já não penso nisso”.  

(Percebo que o internamento já aconteceu e a ideia/tentativa de suicídio também… penso 

se um acompanhamento diferente poderia ajudar as pessoas no sentido de se evitarem estas 

situações…).  

Glória refere ter tido uma vida muito complicada. Há 12 anos morreu o seu pai. Diz que desde 

essa altura, que coincidiu com o seu desemprego, começou a frequentar as consultas de 

psiquiatria, embora a médica de família a medicasse já há algum tempo …”para a cabeça”. 

Relativamente ao trabalho diz…não consigo trabalhar…trabalhava numa fábrica…não posso erguer 

o pescoço. Está a usufruir do subsídio de desemprego. Está a tentar a reforma por doença, mas… 

“fiquei mal…e meti recurso”.  

O Marido também está desempregado e não tem subsídio de desemprego. A sociedade do marido 

faliu. “Foi por tudo isso…percebe?” Tem na sua história 4 mortes de familiares em 4 anos: os pais 

e dois irmãos. Os irmãos morreram com cancro – fígado e laringe. A mãe só morreu há 1 ano. 

Foram os filhos a casar…4 filhos, desemprego…”não saía de casa.. não ia ao cemitério”.  

(Questiono-me se os acontecimentos de vida poderiam influenciar todo esse processo de 

doença…o desemprego, a morte dos pais e dos irmãos, o casamento dos filhos. De facto, Glória 
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vivenciou processos de transição ao longo da vida que exigiram esforço no sentido de se 

adaptar às novas condições de vida…).  

Glória conta que a irmã, as primas, o pai e um irmão também tem problemas psiquiátricos. O pai 

e um irmão eram alcoólicos e “eram muito mau…o meu pai dava muito mau viver em 

casa…tivemos uma infância muito difícil…a minha irmã começou muito cedo com problemas de 

cabeça”. Glória refere que era muito bem-disposta. Agora, diz não ter capacidade para fazer o que 

fazia…”já vou arrumando a casa” …”já percebo quando estou a ficar pior…”  

(Reflito também sobre o carácter genético das doenças…).  

Já se levanta a pensar em deitar-se. Deita-se às 20 horas e dorme toda a noite. “Pioro ao longo do 

dia…”  

A respeito da sua doença diz: “Eu já estive para ir a um psicólogo para perceber tudo, mas é fácil 

de perceber …a minha vida não foi fácil…”  

(Glória parece estabelecer uma relação causal entre a sua doença e os fatores externos…).  
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Não tenho amigos…não tenho…vivo pelos filhos…  
 

A rua descia muito e, a julgar pelo número da porta, a casa da Manuela era quase a última. 

Encontrei, com alguma dificuldade, o número da porta. Toquei mais que uma vez e não atendeu 

ninguém. Fiquei um pouco à espera à porta e, enquanto pegava no meu telefone para lhe 

telefonar, olho à minha esquerda e vi descer uma mulher que, pela idade, poderia ser Manuela. 

Parecia que vinha de trabalhar. Eram 9h.30m. A mulher dirigia-se para a porta onde eu me 

encontrava… arrisquei e perguntei se era a Dª Manuela. Acertei.  

(Pareceu-me triste…).  

Pediu desculpa pelo atraso e abriu a porta do prédio. Pelas escadas, vai-me explicando que está a 

mudar de casa e pede-me para não reparar na desarrumação. Entrámos em casa e convidou-me a 

sentar no sofá, que vim a perceber ser o seu refúgio. Fala comigo com os olhos no chão e 

emocionada. Manuela é casada, tem 3 filhos, sendo um deles, adotado.  

A relação com o marido não parece muito saudável. Nem lhe disse que eu iria lá a casa e marcou 

para de manhã, porque sabia que o marido não estava. Refere, ao longo do discurso molhado 

pelas lágrimas, que se sente só. Parece que a sua sombra é a única companheira: “sempre fui 

assim… já a minha mãe era…e é…triste, triste, triste…”  

(Fui percebendo que a minha apreciação inicial estava certa, Luísa estava mesmo triste… pareceu-

me que precisava de falar com alguém…).  

Está a ser acompanhada pelo psiquiatra há 1 ano, “mas já tomava medicamentos para a cabeça 

há mais tempo, receitados pelo médico de família”. Verbaliza, com muita mágoa, que o marido lhe 

controla todos os passos, toda a sua vida social, nomeadamente a relação com os amigos. “Por 

vezes, vou ao café… mas, quando vou, sou alvo de um interrogatório…o que falaste? Com quem 

estiveste? Vasculha-me a carteira…” “Então, para evitar isso, olhe…deito-me aqui neste sofá, 

cubro-me… e para aqui fico”. … Manuela agora chora intensamente… “Não tenho vida de casal, 

mas tenho que estar aqui”…a vida sexual do casal não faz sentido e é motivo de discórdia. “Não 

tenho vida sexual…vivo por causa dos meus filhos. Entre as frases que verbalizava, Manuela fazia 

silêncios prolongados e perturbadores.  
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(Respeito os silêncios de Manuela e vou pensando acerca da importância da estabilidade e 

acompanhamento familiar em todo o processo de doença da Manuela e de todas as 

pessoas que vivem com estas doenças…).  

Sentiu muito sofrimento e muita solidão e pouco apoio social, porque lhe era interdito… “queria 

perceber porque sou assim… será que é tudo junto…o certo é que não me apetece fazer nada, 

sinto-me presa, apetece-me cobrir a cabeça e não ver ninguém…a minha vida só faz sentido por 

causa dos meus filhos…”  

(Inspiro fundo e penso sobre a solidão de Manuela e no desinteresse pelas pequenas coisas da 

vida…penso sobre a relação do casal e se não valeria a pena a intervenção ser mais alargada, 

no sentido de envolver o marido…não sei se o (a) médico (a) tem conhecimento deste 

problema…senti que o casamento é um problema para Manuela e senti que as suas relações 

sociais estão comprometidas…).  

Depois de algum tempo, que excedeu o tempo necessário para o preenchimento dos 

questionários, despedi-me e Manuela pediu que voltasse quando quisesse, com a condição de 

avisar para programar o encontro para uma hora em que o marido não estivesse. Manuela só sai 

para trabalhar…  

Quando cheguei, Manuela não estava, porque tinha ido abrir a porta do seu local de trabalho…era 

a sua vez de o fazer. 
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Era uma alegria que não cabia dentro de mim…é uma aflição 

  
Cheguei. Parei em frente à Igreja como tínhamos combinado. Telefonei. Olhei para trás e lá vinha 

Aurora. Depois dos devidos cumprimentos, convidou-me para tomar um pingo no café mais 

próximo. Pareceu-me muito acarinhada e até protegida pelas pessoas conhecidas que se 

encontravam no café. Quando pediu o pingo, a empregada recomendou que fosse clarinho. “Diz 

sempre isso”, refere Aurora. Conversámos sobre algumas coisas triviais e depois fomos para casa 

que era ali perto. Desculpa-se pela desarrumação… “Tenho muita preguiça para arrumar…”.  

(Percebi que era acarinhada pela vizinhança… as pessoas preocupavam-se com ela… e faziam-lhe 

recomendações… lembrei-me da necessidade de envolver os vizinhos na integração das pessoas 

com doença mental na comunidade…)  

Aurora é viúva há 36 anos e tem quatro filhos. Trabalhou, como porteira, em França, durante 17 

anos. Está reformada. O primeiro episódio da doença aconteceu quando tinha 40 anos, em 

França, e foi internada… “foi num episódio maníaco… sabe…fui internada por excesso de 

alegria…dei cabo de mil contos em roupa para mim e para os meus filhos…eu era a maior” “isto é 

hereditário, a minha irmã tem e a minha mãe também tinha”. “É uma aflição…parece que tudo é 

fácil”.  

(Descreve a sua doença com muita naturalidade… refere-se ao fator hereditário da doença…).  

Veio para Portugal no seu automóvel que ela própria conduziu com os quatro filhos pequenos. 

Refere que ainda hoje o fazia, se fosse preciso… “não tenho medo”.  

Aurora não tem vontade de fazer nada, refere ser muito preguiçosa e desistir facilmente. “Não faço 

o comer para os meus filhos, porque tenho preguiça. E eles bem gostam do que eu faço… podia 

fazer, mas não me apetece…atrapalha-me muita gente…começo a varrer a casa e não acabo”. 

Refere que podia ajudar mais os filhos. Relativamente às relações interpessoais, refere não confiar 

nas pessoas… “É tudo muito traidor…não se pode confiar aos outros coisas de confiança…” Vive 

só e… “não tenho medo…às vezes, quando vou para a cama, vêm umas coisas à cabeça, mas 

depois durmo e passa”.  

(Reflito, que apesar da minha impressão sobre as relações com a vizinhança, as suas relações 

com as pessoas não parecem assentes na base da confiança… penso sobre a importância das 

relações sociais de Aurora…).  
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Já foi internada em Portugal duas vezes…“na fase triste” - diz. “Quando me apercebo que não 

estou bem, eu própria faço o saco e vou…” “a doença tirou-me alguma liberdade… sei que não 

posso fazer algumas coisas… mas naquelas fases de euforia é complicado…é uma alegria que não 

cabe dentro de mim…não se aguenta…e a tristeza também…de outra maneira…sabe como 

é?...não sabe, não…só sabe quem sente…”  

(Penso sobre a necessidade das pessoas saberem lidar com a doença… com o conhecimento dos 

sinais de desequilíbrio… de se trabalhar a adesão ao regime terapêutico…).  

Depois de terminarmos a nossa conversa que já ia longa, Manuela, trouxe-me à rua e saiu comigo 

dizendo que ia “ali a um sítio”. E, do meu carro, vi-a a caminhar pela berma da estrada em 

direção ao “sítio” que pretendia, acenando-me com a mão em jeito de despedida. 
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Este aperto que não me larga…  
 

Toquei à campainha e senti uma cortina a mexer… pensei: veio certificar-se que era eu… e não me 

enganei. Quando entrei, Rosa disse-me que tinha medo de estar sozinha e que nunca abria a porta 

a ninguém, mas, como tinha combinado comigo, foi à janela certificar-se que era eu, embora não 

me conhecesse. Mas, pela hora, deduziu que seria eu. “Se a Sr.ª Enfermeira me ligasse sem a 

médica ter falado comigo, eu dizia-lhe para não vir cá a casa. Nestes tempos que correm, não se 

pode abrir a porta a ninguém”. 

(Penso em tudo que poderia levar a que Rosa tivesse esta atitude. A casa de Rosa era um pouco 

isolada e, possivelmente, estava com receio que fosse outra pessoa…).  

Entrei para a sala, espaço grande com pouca mobília o que a fazia fria. Sentámo-nos num sofá 

enorme, onde Rosa também dormia de dia. Rosa tem dois filhos e é casada. Refere ter uma 

relação muito boa com o marido. “eu é que estrago tudo… faço uma tempestade num copo de 

água…complico tudo… tenho uma vida normal…não tive razão nenhuma para isto me 

acontecer…”  

(Rosa culpabiliza-se dos problemas que possa ter em casa…não atribui aos fatores externos a 

causa da sua doença…).  

Começou a trabalhar com 13 anos por necessidade. Os pais tinham muitas dificuldades 

económicas. A professora chegou a chamar os pais à escola, para que incentivassem a filha a 

continuar os estudos. Tinha notas razoáveis para continuar, mas Rosa não o quis fazer.  

Quando era mais nova, tinha 13 anos, sentiu muito a morte de um irmão de 11 anos. Tinha um 

tumor na cabeça. “…às vezes penso que as dores de cabeça que o meu filho também tem 

possam ser a mesma coisa… Já fez exames e não tem nada, mas o meu irmão também não tinha 

e morreu seis meses depois… isto preocupa-me”  

(A morte também já passou pela vida de Rosa…).  

Rosa já teve outro episódio agudo, quando tinha 31 anos, mas refere que, desta vez, foi pior. 

“sinto um aperto no peito… que me dói muito” Não recorreu logo a ajuda psiquiátrica. 

Inicialmente, foi ao médico de família como da primeira vez, mas agora o médico encaminhou 

para a especialidade de psiquiatria. “Não tive razão nenhuma para me aparecer isto…desta vez 
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até foi o meu marido que me disse para ir ao médico…eu só chorava… “não tenho problemas…o 

meu marido tem um emprego fixo; trabalha com computadores…”  

No meio de um discurso acompanhado de lágrimas, diz que “esta doença apareceu do nada, 

sendo muito difícil perceber…não sei lidar com isto…” 

(Penso na necessidade que Rosa tem em afirmar que a doença não se relaciona com os fatores 

externos… e penso também na necessidade que Rosa tem em aprender a lidar com a doença…).  

Rosa tem duas irmãs mais novas com quem conversa, mas…”falar não alivia…fico com o bichinho 

na mesma…”. Passa bastante tempo com a mãe de 62 anos e com o pai de 59 anos. Moram 

perto de sua casa. “…Também tenho sorte, porque o meu marido compreende a doença…, 

embora diga que não lhe dou atenção …a nível sexual, eu sinto-me satisfeita…o meu marido é que 

não…quando vou para a cama adormeço logo… e, quando acordo, (duas a três horas depois), 

…está ele a dormir… adormeço com muita facilidade”. Refere não conseguir ver um programa na 

televisão e segui-lo concentrada.  

(Sinto que a doença de Rosa a limita na vida de casal e na vida familiar… a família está 

presente…).  

“Tenho alturas em que apetece desaparecer…mas penso nos meus filhos, no meu marido…o que 

iria ser dos meus filhos?... a uma menina de 9 anos a mãe ainda faz muita falta…” Diz isto com 

muita dor e muitas lágrimas.  

(Respiro fundo e penso sobre o desespero sentido que leva Rosa a ter ideação suicida…).  

Despedi-me, passado o tempo que foi preciso para gerir a situação,  e Rosa convidou-me a voltar 

para o que fosse preciso. 
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A minha vida foi sempre assim… 

  

Quando cheguei ao local pretendido, demorei a perceber onde era a campainha e como se entrava 

para casa. Vi umas escadas e subi. Encontrei um portão pequeno e bati à única porta que 

encontrei. Atendeu-me uma senhora e percebi logo que era Fátima.  

(Tive a sensação que, ao mesmo tempo que abria a porta, também a fechava. Não era apenas 

sensação…era assim...).  

Fátima estava com medo de me receber dentro de casa. Em frente à porta, havia uma mesa e 

umas cadeiras tombadas por causa da chuva do dia anterior. Limpou duas e pediu-me que me 

sentasse. Voltei a proceder à minha apresentação e, depois de algumas palavras, disse-me: “Já 

percebi que é uma pessoa séria…vamos entrar…”. Ao abrir a porta ainda me disse: “sabe… eu 

estava com algum receio…nestas coisas não é costume virem a casa fazer-nos bem nenhum… a 

minha filha disse-me que fiz mal em ter-lhe dito para vir cá…”. Nesta altura, confirmei a minha 

sensação inicial. Fomos para a sala, sentámo-nos e iniciámos a nossa conversa…  

(Pergunto-me como é que Fátima percebeu que pessoa eu era…e percebo mais uma vez a 

necessidade das pessoas sentirem confiança nas outras…).  

Fátima vive só. “Desde que me lembro de mim…fui sempre assim”. As coisas pioraram com o 

casamento. “…o meu pai bem me avisou que ele não prestava…” o meu marido não percebia a 

minha doença”. Fátima casou com 20 anos, grávida do filho e refere ter desempenhado o papel 

de mãe e pai. “O meu marido era muito mulherengo e só gostava de tascos…tratava-me do 

piorio…não foi bom filho, bom pai, nem bom marido…”.  

(Reflito sobre a importância dos fatores externos no desenvolvimento da doença mental e na 

importância da informação fornecida à família sobre a doença para que possa colaborar no 

acompanhamento da pessoa com doença…).  

Refere ter tentado o suicídio três vezes por causa do marido…não conseguia separar-se; faltavam-

lhe as forças. 

(Sinto que Fátima fala do suicídio como sendo, à altura, a única solução para os seus 

problemas…).  
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Fátima gostava de ter sido enfermeira…diz que ainda hoje tem jeito, mas só fez o quarto ano. Foi 

trabalhar para uma multinacional sediada em Braga. Relata alguns ataques de pânico ocorridos na 

fábrica. Frequentou consultas com um neurologista que, posteriormente, a encaminhou para 

psiquiatria. 

Foi despedida da Fábrica com uma indemnização e diz que o marido lhe gastou todo o dinheiro. 

Fátima está reformada por doença. “Eu não posso trabalhar…”  

(Penso no carácter incapacitante da doença…).  

Fátima divorciou-se há dois anos. “Tive coragem para ir à APAV com a minha filha”. Foi 

acompanhada por um psicólogo e um advogado. Encontrou força nesta instituição e divorciou-se. 

Saiu de casa e foi viver com a filha e “…depois arranjei esta casa…desde que me separei, 

melhorei muito, deixei quase toda a medicação… tenho alturas em que me sinto em baixo…choro 

muito…mas a minha vida sempre foi assim e agora até estou melhor…”  

(Penso na importância de outros elementos nos momentos difíceis da vida de Fátima…da filha em 

primeira linha e da APAV como instituições de apoio… o apoio de elementos externos foi 

fundamental…).  

Despediu-se de mim, oferecendo-me um café em sinal de agradecimento… “gostei muito de estar 

consigo, Srª Enfermeira. Pode voltar quando quiser…”. 
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Nota conclusiva  
 

Esta nota conclusiva refere-se à minha reflexão do ouvido, observado e sentido, em torno de cinco 

eixos. 

 

¬ O sofrimento. A ideação suicida ou a tentativa de suicídio já estiveram presentes no percurso 

das suas vidas das pessoas ouvidas. Este assunto preocupa quem ouviu estas pessoas, porque 

sabemos que o que nos é dito é apenas uma pequena parte do que é pensado e, sabemos 

também, que 90% dos suicídios são explicados pela presença de doença mental (Saraiva, 2010). 

Como refere Cardoso (2010) o afrouxamento da vitalidade, a valorização do passado, a 

desmotivação absoluta e o aniquilar constante são os grandes pilares da depressão. Acrescenta, 

que o tempo íntimo na pessoa deprimida escurece; o mundo apaga-se em redor e aproxima-se da 

morte (primeiro contacto com a morte) sendo que, na angústia intensa, também há proximidade 

com a morte.  

¬ A estigmatização de que continua a ser alvo a pessoa com doença mental, 

independentemente da doença. O estigma associado à doença apareceu implícito em alguns 

momentos. Um dos aspetos que realçou no que foi verbalizado por grande parte destes sujeitos foi 

a relação com os outros. As relações sociais eram frágeis em muitas situações e, esse facto, 

provocava grande desconforto. As estratégias para diminuir o estigma associado à doença mental 

tornam-se fundamentais e devem englobar o estigma público, o autoestigma e aqueles que evitam 

o estigma, não procurando ajuda, quando necessitam (Corrigan, 2004; 2008). Estratégias 

baseadas no desenvolvimento do empowerment são o outro lado do estigma envolvendo poder, 

controlo, indignação, justiça e otimismo.  

Capacitar as pessoas neste sentido, parece ser uma forma eficaz de incentivar as pessoas para 

poder conseguir concretizar os objetivos de vida e contornar outras consequências negativas 

resultantes da autoestigmatização (Corrigan & Rao, 2012).  

¬ Os eventos que confluem para o aparecimento ou manutenção da doença mental. 

Apareceram, nos discursos, acontecimentos de vida, nomeadamente vivências com a morte de 

pessoas significativas que pareceram perturbadores. Realça dos discursos a necessidade dos 
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sujeitos atribuírem uma causa à sua doença, entendendo os fatores externos à pessoa como uma 

possibilidade. Também os fatores hereditários são apontados como etiológicos das suas doenças. 

Estudo realizado por Macedo, Macedo & Novais (2011), sobre determinantes da saúde mental na 

região de Braga, alerta para o facto de as pessoas sentirem que os fatores que influenciam a 

saúde mental, quer positiva, quer negativamente, sejam, na sua maioria, coincidentes com os 

fatores apontados pela Organização Mundial da Saúde. Apontam para os fatores sociais, 

económicos e ambientais; fatores individuais; fatores relacionais e; eventos stressantes e 

transacionais.  

¬ A natureza incapacitante da doença. Em alguns casos está presente a ideia da natureza 

incapacitante da depressão, sustentada pela comparação do que se foi e do que se é. Cardoso 

(2010), ao falar da depressão (verdadeira depressão – depressão endógena) e dos seus efeitos, 

diz que vale a pena refletir, pensar e estudar criticamente. O autor realça que a depressão 

empurra para o fosso escuro da existência; está-se embaraçado, ancorado, emperrado na marcha 

para diante. Há um desgaste (afrouxamento) do fluxo vital, dando origem ao fenómeno da inibição; 

o tempo íntimo da pessoa deprimida (tempo que está dentro da pessoa) é um tempo que esmaga, 

que angustia (do latim “angere” – apertar, estreitar), isto é, “é o escuro que fica depois de se 

esgotar uma vela que desapareceu”. O tempo íntimo está parado, não é capaz de cumprir com 

aquilo que é a sua essência – andar para a frente, para acompanhar o tempo de fora, o tempo do 

mundo, o tempo de todos que passa a correr sem olhar para o tempo íntimo (tempo de cada um).  

¬ Acompanhamento da pessoa com doença mental. Pela análise dos discursos, também se 

pode depreender que, os sujeitos em estudo, beneficiariam com um acompanhamento terapêutico 

mais amplo e consistente numa perspetiva transdisciplinar. As famílias são um elemento que 

estaria incluído nesse acompanhamento, no sentido de as envolver e considerar parceiras no 

processo de cuidados, porque, quando nos referimos à pessoa com doença mental e ao seu 

sofrimento, não podemos deixar de pensar nas pessoas significativas que a acompanham e que 

também sofrem. Sofrem porque são queridos uns aos outros; porque as dúvidas relativamente à 

doença são muitas; porque as condições económicas não são suficientes para suportar despesas 

relativamente à doença; porque as estruturas de saúde e sociais nem sempre dão resposta 

atempada; porque, numa situação de urgência psiquiátrica, nem sempre sabem como agir; 

porque os vizinhos as olham de forma estranha…porque as suas vidas foram perturbadas por uma 

doença e essa transição é difícil de integrar… enfim… sofrem por razões internas a si próprias e 
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externas que não conseguem controlar. Como refere Hsiao (2008), os membros das famílias de 

pessoas com doença mental com grandes responsabilidades, menos apoio social e uma 

interpretação menos positiva do cuidado familiar, experienciam mais sobrecarga relacionada com 

o cuidado, baixos níveis de funcionamento familiar e mais sintomas depressivos. Também sugere 

que os profissionais de saúde colaborem com os membros das famílias para o desenvolvimento de 

intervenções culturalmente adequadas para diminuir a sobrecarga familiar e amplificar os recursos 

e pontos fortes individuais, familiares e comunitários. Os membros das famílias são muitas vezes 

os primeiros cuidadores de pessoas com doença mental e, neste sentido, a sobrecarga familiar 

não pode ser ignorada (WHO, 2003).  
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