
Saúde Mental: não é para exumar cadáveres é para manter os sobrevivos. 

Ao ouvir o Dr. Carlos Pinto de Abreu numa conferência que por si foi intitulada Saúde Mental: 

não é para exumar cadáveres é para manter os sobrevivos ocorreu-me escrever também 

sobre o tema. A fórmula antiga, hoje considerada como má prática, caracterizou-se pela 

focalização exclusiva do sistema de saúde mental na patologia. O desafio para o 

desenvolvimento de uma melhor prática será assegurar que seja implementada uma visão de 

prevenção, de reabilitação, crescimento e recuperação como parte integrante na nossa cultura 

de saúde mental. Noutros tempos, o objectivo era saber como diagnosticar e tratar a 

patologia, a grande questão era se se conseguiria diagnosticar correctamente os indivíduos, 

não se se sabia ajudar as pessoas a concretizar os seus sonhos e os seus objectivos, a formação 

dos profissionais não ia nesse sentido, no sentido do bem-estar holístico, físico, psíquico e 

social. 

A fase aguda, disseminação ou cronicidade que observamos na doença mental poderá não ser 

uma consequência da doença em si, mas da forma como as pessoas, nomeadamente os 

profissionais e a sociedade ignoram, abordam ou tratam as pessoas com doença mental. 

Exemplo das pessoas com síndrome de Down: antes achava-se que deviam estar 

institucionalizadas, isoladas e que não se deveria falar delas, mas, agora, vemo-las a trabalhar 

na comunidade, tendo até séries de televisão onde pessoas com o síndrome são estrelas. O 

que será que mudou? Houve alguma alteração no marcador genético? Não, tudo o que mudou 

foi a nossa visão, e de repente vemos as pessoas com síndrome de Down a fazer coisas que 

não considerávamos possíveis, porque nós como sociedade deixámos de ser uma barreira à 

naturalidade e passámos a ser um instrumento de inclusão. 

O desafio presente será o de apoiar os indivíduos doentes a envolverem-se na definição dos 

seus próprios objectivos, a escolher o que querem, e não apenas, só e exclusivamente, os 

profissionais. Muitas pessoas dizem que os doentes estão muito incapacitados pela severidade 

da doença mental, e se fossem elas a estabelecer os objectivos, estes seriam irrealistas, seriam 

perigosos, mas esquecem que a participação do doente na sua terapêutica é, em si, um factor 

de sucesso e certamente uma manifestação da sua dignidade. É preciso ter competência para 

ajudar as pessoas a estabelecer, também elas próprias, objectivos, sendo que as pessoas 

tendem a ficar mais satisfeitas com o seu processo de tratamento e de reabilitação quando são 

os próprios a trabalhar sobre os seus objectivos, empenham-se mais em alcançá-los. 

Bejamin Mayes dizia: “temos que perceber que a tragédia da vida não reside em não alcançar 

o objectivo, a tragédia na vida é não ter um objectivo a alcançar; não é uma calamidade 

morrer sem se cumprirem os sonhos, mas é uma calamidade não sonhar; não é uma desgraça 

não alcançar as estrelas, mas é uma desgraça não ter estrelas para alcançar”. Quantas pessoas 

que não têm qualquer tipo de deficiência ou incapacidade alcançam sempre os seus 

objectivos? Nunca ninguém me disse que não deveria ter este ou aquele objectivo porque 

poderia não o alcançar. Sempre me foi permitido estabelecer os objectivos que entendi, alguns 

alcancei, outros não, mas isto não me destruiu nem destruirá as outras pessoas.  

No caso de quaisquer problemas de saúde crónicos é também importante mencionar que as 

famílias são as primeiras e principais vítimas e prestadoras de cuidados, são os alvos e os 



gestores informais de toda a situação e os seus defensores, podendo desempenhar um papel 

construtivo no tratamento, reabilitação e reabilitação do seu familiar com doença mental. 

Para além dos benefícios obtidos pela optimização da farmacoterapia, a intervenção da família 

reduz significativamente o risco de recaída (Fallon, et all., 1998). Por exemplo, ambientes 

interpessoais caracterizados pela hostilidade, pelo envolvimento excessivo ou pela crítica 

destrutiva parecem desempenhar um papel relevante no aumento de recaídas futuras entre 

três a quatro vezes. Pelo contrário, as famílias que minimizem este tipo de comportamento e 

que conseguem proporcionar um ambiente de suporte, reduz-se o risco de recaída. Será que 

são adoptados os conceitos de “dignidade do risco” ou do “direito de falhar”? Às pessoas 

“cronicamente normais” ou às pessoas que não foram rotuladas em termos psiquiátricos é 

permitido tomarem decisões tolas, irreflectidas, em todo o tempo das suas vidas. 

Os profissionais precisam de criar as condições para o envolvimento familiar, proporcionando 

informação e que passa também pelo reconhecimento e validação da experiência relatada 

pela família. Uma atitude humana e de respeito em relação à família e um compromisso em 

relação ao seu fortalecimento. É essencial comunicar transparente e eficazmente, 

particularmente nos contactos iniciais com os familiares, pois as famílias reagirão melhor a um 

tipo de interacção em que tenham também a oportunidade de participar, em que não sejam 

ignoradas ou mal julgadas, em que seja reconhecida ou ponderada a informação que trazem e 

em que haja empatia, bem como uma expressão clara, completa, directa e com ênfase no 

apoio. As famílias também apreciam o acesso a materiais escritos com informação acerca da 

doença mental, do alcance da prestação de serviços e dos recursos existentes na comunidade. 

Por outro lado, devem reconhecer os pontos fortes, os recursos e o facto de as famílias serem 

peritas do quotidiano, pois a maioria das famílias tenta dar o seu melhor em condições 

extremamente adversas e, por isso, os seus esforços e a informação que possuem precisam de 

ser validados e o seu parecer relevante. Os profissionais podem proporcionar um sentido de 

controlo e domínio, à medida que as famílias aumentam as competências e os conhecimentos 

necessários para lidar com a doença mental. 

Deverão ainda proporcionar um sentimento de normalidade em relação à experiência 

vivenciada em cada família. Sobretudo no momento em que é comunicado o diagnóstico 

inicial, quando as famílias sentem-se muitas vezes perdidas, estigmatizadas e isoladas. Por 

vezes, é útil aos profissionais encaminhar as famílias para um grupo de apoio, para partilhar 

informação acerca da investigação e do estado actual da arte, da ciência e da técnica 

relacionada com a doença mental, com as experiências das famílias, as suas preocupações e 

necessidades. 

É também absolutamente crucial dar resposta às necessidades expressas pelas próprias 

famílias. Para além das suas responsabilidades, os profissionais podem também ter outras 

preocupações, tais como, por exemplo, obter junto dos familiares a história pregressa da 

pessoa com doença mental ou obter a sua aquiescência para um determinado plano de 

tratamento.  

Afigura-se como essencial a adaptação do estilo de intervenção a cada família. Para aquelas 

famílias que aparecerem estar confusas, sobrecarregadas ou a vivenciar uma situação de crise, 



uma abordagem activa e estruturada poderá ser a melhor. Para outras famílias a prioridade 

poderá ser ter a oportunidade de expressar o seu desgosto ou as suas preocupações. Ouvir a 

sua história e encorajá-los a partilhar os seus sentimentos poderá ser a opção mais adequada. 

Haverá ainda outras famílias que tenham preocupações ou questões muito concretas que 

sejam merecedoras da nossa atenção imediata. 

Desta forma, as famílias devem ser reconhecidas como parceiros cruciais no esforço e na 

reabilitação e encorajadas a participar em programas que possam maximizar o papel dos seus 

contributos. É, porém, necessário, ter em consideração que as famílias têm que ter a liberdade 

de definir qual será o seu grau de envolvimento, o qual pode ser variável no percurso das suas 

vidas. Para nos projectarmos no futuro e nos prepararmos para o novo milénio, temos que 

voltar aos princípios e valores fundamentais. Retomarmos os princípios e os valores da ideia de 

desinstitucionalização associada ao movimento da defesa e da promoção da saúde mental 

comunitária que cresceu e tomou forma ao defender o conceito de prevenção da doença.  

Por fim, resta pensar: se plantarmos uma semente no deserto e ela não crescer, perguntamo-

nos o que é que há de errado com a semente? Não, olhamos para o ambiente em torno da 

semente e questionamo-nos: O que é que temos de mudar neste ambiente para que esta 

semente cresça? As pessoas com doença mental estão à espera que os seus ambientes mudem 

para que a pessoa que está dentro delas possa emergir, viver e crescer. Aqueles que desistiram 

não são para ser abandonados como “casos sem remédio”. O nosso objectivo deve ser ajudá-

los a passarem de meros sobreviventes para uma mentalidade de recuperação. Mas para que 

o possamos fazer, o ambiente em que passamos a maior parte do nosso tempo tem que 

mudar. Quando se utiliza o termo ambiente deve-se incluir também o ambiente de interacção 

humana a que chamamos relação. 

A partir desta perspectiva, as pessoas doentes, com patologias ou manifestações do foro 

mental, deverão deixar de ser vistas como anormais, não-motivadas e apáticas, podendo ser 

compreendidas como pessoas que estão à espera; nunca temos a certeza, mas talvez, só 

talvez, haverá uma nova vida dentro da pessoa que está à espera de se enraizar se o solo for 

seguro e bondoso. Há uma alternativa ao desespero. Esta é a postura da esperança. Que não 

prescinde da acção e da cooperação. 

 

      Guilherme Mesquita 


