
A VIME -Viver Melhor - IPSS é uma Associação de familiares e amigos de pessoas 
com doença mental de carácter persistente, criada e registada, em Julho de 2000, na cidade de 
Coimbra, como Instituição Particular de Solidariedade Social, tendo por missão prioritária o 
desenvolvimento de actividades de promoção da saúde mental.  

No contexto da sua missão, a VIME-IPSS vem enviar, em ficheiro anexo, as respostas 
às três questões formuladas no sector 8º do Livro Verde, procurando corresponder, com este 
contributo, à solicitação feita pela Comissão Europeia “ a todos os cidadãos, entidades e 
organizações interessadas na elaboração de um plano de acção comunitária no domínio da saúde 
mental”. 

Augurando os maiores sucessos para a concretização da estratégia holística de saúde 
mental adoptada pela OMS e pela Comissão Europeia, a Direcção da VIME agradece esta 
oportunidade de exercício do direito de cidadania e subscreve-se com os melhores 
cumprimentos 

 
O Presidente de Direcção 

 
Manuel Viegas Abreu 

(Prof.Jubilado da Universidade de Coimbra) 
 

 
 
 
 
Notas para responder às questões da secção 8 do 
LIVRO VERDE 
Melhorar a saúde mental da população 
Rumo a uma estratégia de saúde mental para a União Europeia 
Bruxelas 14.10.2005 
 
 
(1) Qual a importância da saúde mental da população para os objectivos 
estratégicos da EU, tal como indicado em secção 1? 
 
Melhorar a saúde mental da população da Europa por intermédio de uma estratégia 
partilhada por todos os estados membros e envolvendo a promoção de práticas 
eficientes de inclusão social das pessoas doentes e de apoio efectivo às respectivas 
famílias constitui um desígnio de inegável importância. De facto, tendo em 
consideração as elevadas percentagens de cidadãos europeus que apresentam, de forma 
persistente ou temporária, incapacidades ou dificuldades de inserção na vida activa 
normal, a elaboração de uma estratégia integrada de  promoção da saúde mental na 
União Europeia constitui uma prioridade política incontornável, por várias razões.  
Em primeiro lugar pelo valor ético de solidariedade para com as pessoas que sofrem 
limitações dramáticas quer no seu desenvolvimento pessoal quer na sua capacidade de 
contribuírem construtivamente para o desenvolvimento das comunidades em que se 
inserem. Na linha da tradição do humanismo europeu, procurar encontrar os meios 
adequados para que essas pessoas se tornem capazes de vencer os medos, superar o 
sofrimento, ultrapassar o desânimo, a frustração e a exclusão social que a doença 
provoca impõe-se como uma tarefa política e cultural indispensável à identidade 
histórica da Europa e à continuidade da sua missão civilizadora. É preciso reconhecer a 
coragem com que as pessoas com doença mental suportam a adversidade que as atingiu 
e apoiá-las a encontrar os recursos possíveis para melhorar a sua qualidade de vida de 



modo a que possam recuperar a sua capacidade de contribuir, na medida das suas 
limitações, para benefício da comunidade. 
Em segundo lugar, tendo em mente que “ recuperação dos doentes mentais é possível”, 
devem ser encorajados todos os esforços realizados e a realizar no contexto de uma 
acção concertada de promoção da saúde mental envolvendo todos os estados membros 
da Comunidade Europeia. A estratégia comunitária de promoção da saúde mental 
deverá investir na criação de estruturas e de serviços de reabilitação psicossocial e de 
inserção profissional das pessoas doentes, incentivando o aperfeiçoamento e a difusão 
de práticas inovadoras de valorização e aproveitamento das suas capacidades e 
potencialidades residuais. Os resultados benéficos alcançados em diversos países por 
intermédio de “boas práticas” de reabilitação psicossocial e inserção profissional 
permitem esperar que a sua difusão conduza a uma melhoria da qualidade de vida das 
pessoas doentes e das suas famílias e a uma diminuição dos custos provocados pelos 
internamentos hospitalares e pelas perdas económicas resultantes das variadas formas de 
“diminuição do ritmo de trabalho” a que as famílias recorrem com inteira legitimidade 
para apoiar os seus familiares doentes (v.g., baixas, licenças, reformas antecipadas). 
Trata-se em primeira linha de uma razão de ordem humanitária que apresenta também 
naturais repercussões no plano da economia. É, por conseguinte, de saudar com 
renovada esperança, “o compromisso político inequívoco com vista à promoção da 
saúde mental” que a Conferência Ministerial Europeia da OMS, de Janeiro de 2005, 
estabeleceu e que a Comunidade Europeia perfilha no Livro Verde, reforçando as linhas 
gerais e a capacidade de intervenção prática desse importante “compromisso político”. 
(2) A elaboração de uma estratégia holística de saúde mental conferiria valor 
acrescentado às acções previstas e já em curso? São adequadas as prioridades 
enunciadas na secção 5? 
 
 
 
É muito significativo que seja a própria Comissão Europeia a reconhecer num texto 
oficial como é o Livro Verde que “ a abordagem médica é insuficiente para a resolução 
dos problemas da saúde mental uma vez que não pode por si só agir sobre as 
determinantes sociais desses problemas”. Por conseguinte, e em conformidade com as 
recomendações da OMS, torna-se indispensável pôr em prática “ uma abordagem 
holística que abranja não só a prestação de tratamento e cuidados às pessoas doentes 
mas também acções dirigidas à população em geral, a fim de promover a saúde mental, 
prevenir as doenças, e dar respostas aos problemas relacionados com estigmatização e 
os direitos humanos”. 
 Uma estratégia holística considera que a melhoria de muitas doenças mentais, mesmo 
das mais graves, deve assentar numa articulação de 4 eixos fundamentais do processo 
terapêutico, todos eles igualmente imprescindíveis: 
1º) o  tratamento médico-farmacológico;  
2º) a informação e formação dos doentes e das suas famílias, sobretudo no que 
respeita à gestão das emoções por intermédio de intervenções psico-educativas;  
3º) a reabilitação psico-social e a inserção dos doentes em actividades profissionais, 
envolvendo a responsabilidade social das empresas e instituições económicas na 
formulação de soluções inovadoras de trabalho apoiado e cooperativas de inserção, com 
valências simultaneamente terapêuticas e produtivas; 
4º)  a renovação conceptual acerca da natureza das doenças mentais capaz de esbater 
o estigma e a   exclusão dos doentes mentais, que radicam em  preconceitos e medos 
sociais crónicos e que dificultam os esforços da sua valorização e  inclusão social. 



 
Todavia, para que os cuidados a prestar aos doentes não fiquem reduzidos ao controlo 
médico-farmacológico dos sintomas mais incapacitantes, torna-se indispensável formar 
técnicos adequadamente preparados do ponto científico, técnico e humano para o 
desempenho das actividades de reabilitação psicossocial e de inserção comunitária. 
Por outro lado, uma estratégia holística envolve necessariamente muitos mais 
protagonistas do que os profissionais de saúde, encontrando-se os familiares na primeira 
linha do processo de apoio, de valorização e inclusão das pessoas doentes. Por esta 
razão, as famílias, as Associações e Federações que as representam devem também 
elas ser apoiadas e integrarem por direito próprio as estruturas consultivas de saúde 
mental, de âmbito nacional, regional e local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Como promover a integração da saúde mental na política global da saúde e 
noutras políticas? Como promover a participação das partes interessadas? Como 
lograr uma melhor articulação entre investigação e estratégia no domínio da saúde 
mental? 
 
Relativamente ao rumo a seguir na estratégia de promoção da saúde mental na Europa, 
o Livro Verde coloca à consideração dos cidadãos e às instituições sociais e políticas 
uma terceira questão que contem três perguntas distintas, embora interligadas: 1) Como 
promover a integração da saúde mental na política global da saúde e noutras políticas? 
2) Como promover a participação das partes interessadas? 3) Como lograr uma melhor 
articulação entre investigação e estratégia no domínio da saúde mental? 
Importa, por isso, começar por responder a cada uma das questões isoladamente embora 
assinalando os pontos de articulação entre elas. 
Na perspectiva das famílias, o modo mais adequado para integrar a saúde mental na 
política global de saúde passa antes de mais por um aumento significativo do 
investimento do orçamento do Ministério da Saúde no sector da Saúde Mental. De 
facto, este sector tem sido sistematicamente marginalizado, constituindo objectivamente 
o parente pobre do sistema nacional de saúde, desde há muito tempo. Esta situação só 
poderá mudar se houver coragem política para proceder a um aumento substantivo do 
orçamento dedicado especificamente à saúde mental. Só deste modo, é que as acções 
indispensáveis à estratégia holística recomendada pela OMS e adoptada pela Comissão 
Europeia poderá passar, em Portugal, do plano das boas intenções ao plano da realidade. 
O aumento do investimento em saúde mental deverá ter três destinos fundamentais: 
a) criação de novas  estruturas e de serviços alternativos aos hospitais psiquiátricos, 
designadamente unidades residenciais, centros de actividades ocupacionais e de 



formação, orientação e inserção profissional, de forma a garantir que o processo de 
desinstitucionalização ocorra sem provocar graves consequências psicológicas e sociais; 
b) formação de profissionais  de saúde e de terapias complementares, designadamente 
terapeutas ocupacionais, psicólogos e enfermeiros de saúde mental, técnicos de serviço 
social capazes de constituírem equipas móveis  de apoio domiciliário e de apoio à 
orientação  e inserção profissional; 
c) reforço das Associações de famílias,  no plano financeira e no plano organizativ, de 
forma a que possam aperfeiçoar as suas funções de suporte emocional, constituindo-se 
como agentes fundamentais da rede de inclusão social, conjuntamente com os serviços 
de saúde mental, por um lado, e com  as empresas e as instituições de inserção 
profissional por outro. 
No que respeita à integração da saúde mental no quadro de outros sectores, importa 
sublinhar a relação indispensável entre os serviços de saúde mental e os serviços de 
apoio à formação, orientação e inserção profissional no âmbito do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social. 
 
Quanto às modalidades de incentivar e garantir a participação das partes interessadas, 
cabe referir duas medidas com íntimas ligações entre si: 
a) organização de uma campanha  de sensibilização de toda a população sobre a 
natureza, evolução e possibilidades de recuperação das doenças mentais, no quadro de 
um movimento de clarificação dos preconceitos que estão na base da exclusão social; 
b) garantia do funcionamento dos Conselhos Regionais de Saúde Mental  e 
constituição de Conselhos Municipais de Saúde Mental, com base na articulação entre 
Centros de Saúde com valências de saúde mental, de forma a assegurar uma rede de 
apoio mais próximo e  mais eficiente às necessidades de suporte terapêutico aos doentes 
e suas famílias. 
Por fim, no que diz respeito à melhoria a introduzir na articulação entre promoção da 
saúde mental e investigação, importa acentuar a necessidade de introduzir o “espírito ” e 
procedimentos de investigação” nas diversas modalidades de intervenção terapêutica 
designadamente por intermédio do uso de processos de avaliação antes e depois da 
intervenção. No domínio da saúde mental, a investigação e a prática terapêutica têm de 
aperfeiçoar muito mais os laços de ligação entre si. Por um lado, é recomendável o 
estabelecimento de procedimentos de comunicação e de difusão dos dados obtidos nos 
estudos de investigação de modo a que possam transferir-se para o campo da prática, 
repercutindo-se no aperfeiçoamento das intervenções terapêuticas. Por outro lado, é 
desejável que todas as intervenções terapêuticas comportem uma intenção de ajudar a 
conhecer melhor a realidade complexa das situações e os eventuais efeitos decorrentes  
das intervenções, constituindo-se toda a intervenção terapêutica numa modalidade de 
“action-research”. 
Por outro lado, os estudos de natureza qualitativa devem ser incentivados e 
revalorizados, designadamente os que visam utilizar a metodologia da narrativa ou da 
elaboração de histórias de vida, quer dos doentes quer das suas famílias, com uma dupla 
finalidade: de obtenção de benefícios de ordem terapêutica, por um lado,  e de obtenção 
de dados informativos eventualmente relevantes para o esclarecimento de situações de 
“stress” favoráveis   à eclosão de crises ou, pelo contrário, à identificação de factores 
favoráveis à sua superação. As metodologias qualitativas articuladas no contexto das 
terapias narrativas podem constituir instrumentos valiosos na identificação precoce de 
pródromos e, por conseguinte, de grande interesse na óptica da prevenção. 
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