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Introdução 

O acesso a uma habitação decente, estável, acessível e segura é considerado um direito universal, 

independentemente do estatuto de deficiência de um indivíduo e do nível de apoio e serviços de que 

a pessoa necessita para alcançar a recuperação. A habitação que promove a qualidade de vida, bem- 

estar e recuperação é uma componente essencial dos serviços comunitários de saúde mental para 

pessoas com necessidades complexas de saúde mental/doença mental grave (DMG). 

A qualidade da habitação inclui o ambiente físico e as características da vizinhança relacionadas com 

a conetividade dos transportes, segurança, disponibilidade de recursos para a inclusão social, bem 

como a disponibilidade de vários serviços que fornecem apoio de qualidade em relação às 

necessidades individuais. 

As pessoas com necessidades complexas de saúde mental a longo prazo têm várias dificuldades 

funcionais que prejudicam as suas capacidades organizacionais, motivação e capacidade de gerir 

atividades da vida diária, encontrar trabalho e ser incluídas na sociedade. Muitas delas vivem em más 

condições de vida, não têm lugar para viver ou vivem em ambiente interpessoal stressante. Muitas 

precisam não só de um lugar para viver, mas também de uma natureza diferente de apoio para viver 

com sucesso na comunidade, tais como, manutenção de rotina diária e apoio para aceder aos recursos 

da comunidade e para se manterem em contacto com outros relativos importantes. 

Um alojamento adequado e apoio com atividades de vida diária são cruciais para a recuperação de 

muitos pacientes com um distúrbio mental grave. Os problemas de habitação podem contribuir para 

o agravamento do estado de saúde mental e os frequentes internamentos hospitalares, pelo que são 

necessários serviços de habitação como componente integral de todo um sistema de reabilitação de 

adultos com problemas de saúde mental. 

A habitação é mais do que um apartamento apoiado. É um sistema de instalações sociais numa rede 

de relações humanas num bairro seguro. (HERO, 2016). 

Um número crescente de pessoas com doenças mentais graves opta por viver de forma tão 

independente quanto possível no seu próprio apartamento, uma vez que, a habitação partilhada com 

outras pessoas mentalmente doentes faz com que se sintam como se estivesse numa instituição. A 

habitação, que garante a liberdade de escolha, dá um sentido mais forte de responsabilidade pessoal 

e ajuda a evitar sentimentos de dependência de instituições que têm melhores resultados em 

comparação com aquelas onde a liberdade de escolha não é dada (Eufami, 2018). 



Para o êxito da habitação como uma intervenção que promove a recuperação e o respeito pelos 

direitos humanos das pessoas com dificuldades de saúde mental é essencial assegurar que os serviços 

de saúde mental e os serviços do setor social se envolvam e colaborem de uma forma muito prática e 

significativa para fornecer apoio holístico à habitação. Isto requer mudanças significativas nos 

conhecimentos, competências e aptidões de todos os intervenientes relevantes (Organização Mundial 

de Saúde, 2017). 

A habitação que contribui para a saúde mental é mais do que um telhado sobre a cabeça, um programa 

de colocação ou tratamento. Em vez disso, uma casa contribui para um sentimento de identidade onde 

as pessoas se sentem seguras, têm relações que promovem o bem-estar dentro do lar, bem como no 

seu ambiente, sentem que pertencem à comunidade como cidadãos numa base de igualdade com os 

outros. 

A habitação como uma intervenção para aumentar a saúde mental de pessoas com necessidades 

complexas de saúde mental deve ser oferecida no contexto de uma abordagem holística, centrada na 

pessoa, na recuperação e baseada nos direitos. 

O objetivo da brochura: é através do percurso educativo, aumentar a competência (conhecimento, 

competências e atitude) dos consumidores, das suas famílias, dos profissionais de saúde mental, bem 

como outros interessados na implementação de serviços de habitação orientados para a recuperação 

e que respeitem os direitos, que apoiem os indivíduos no seu processo de recuperação pessoal, que 

se concentrem na capacitação de pessoas com sérias dificuldades de saúde mental para controlarem 

a sua vida e viverem uma vida significativa e contributiva numa comunidade, bem como na luta contra 

o estigma da doença mental. 

A brochura é um resultado do projeto CIVIC que é complementar ao projeto HERO sobre o 

"Curriculum". O projeto HERO desenvolveu um currículo de formação, adequado a todos os 

interessados significativos, para o alojamento de pessoas com doenças mentais graves (DMG). A fim 

de selecionar as áreas temáticas pertinentes para a formação, as opiniões que caracterizam a 

qualidade da habitação foram examinadas em grupos focais, em 4 países da UE, com todos os 

interessados relevantes: consumidores e familiares, profissionais de saúde mental, cidadãos e várias 

agências prestadoras de serviços, bem como da elaboração de políticas. 

Com base na análise do conteúdo da discussão nos grupos focais, identificámos 9 tópicos educacionais 

pertinentes para a formação de todos os interessados. O CIVIC, com base em estudos de casos de 

situações da vida real na habitação, relaciona-se com 9 tópicos educacionais que oferecem soluções 

para os obstáculos mais comuns à recuperação e à habitação baseada nos direitos humanos. 



1. Opções de habitação, financiamento e satisfação dos consumidores; 

2. Direito, tomada de decisão e responsabilidade; 

3. Avaliação, motivação e plano de recuperação individual; 

4. Reabilitação, gestão de casos e apoio de pares; 

5. Inclusão social e recursos comunitários; 

6. Flexibilidade e coordenação entre os serviços incluindo as ONG; 

7. Combate ao estigma e à discriminação; 

8. Monitorização e avaliação; 

9. Aprendizagem ao longo da vida. 



1. OPÇÕES DE HABITAÇÃO, FINANCIAMENTO E 

SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES 
Os resultados dos grupos focais do projeto HERO revelaram a importância da disponibilidade de mais 

opções de habitação, financiamento estável e suficientemente bom para os programas de habitação, 

boa relação com o pessoal que presta apoio e satisfação dos consumidores com a habitação. 

Que tipo de habitação é recomendada para pessoas com necessidades complexas de saúde mental? 

 
Até à data, são recomendados dois tipos de habitação de apoio e apoiada que são a opção de 

habitação de referência para pessoas com necessidades/ doenças mentais severas complexas. A 

habitação de custódia tradicional que inclui casas próximas e famílias de acolhimento não é 

recomendada como uma abordagem eficaz para pessoas com necessidades de saúde mental 

complexas/doenças mentais graves. 

Instalações residenciais psiquiátricas - Resultados de pesquisas sobre residência sob custódia 

mostram que os residentes em habitação sob custódia se tornaram mais dependentes, não mostraram 

os ganhos em crescimento pessoal, envolvimento comunitário, e independência como os residentes 

em casas de grupo de apoio ou apartamentos de apoio. Neste tipo de serviços de cuidados 

habitacionais, o foco é a medicação e necessidades básicas, tais como alimentação e vestuário, em vez 

de a reabilitação promover a autonomia e a recuperação. Muitas instituições de custódia estão 

localizadas fora das áreas povoadas, as salas onde as pessoas vivem são frequentemente superlotadas, 

as pessoas não têm privacidade, pouco controlo sobre as suas vidas, a maioria das decisões são 

tomadas pelo pessoal, e a inclusão social não é encorajada. Há uma recomendação da OMS de que as 

instituições de custódia devem ser transformadas no sentido da recuperação e de serviços de respeito 

pelo direito na comunidade. 

A Habitação de Apoio é o modelo de habitação "Tratamento Primeiro", inclui casas de grupo, casas 

de passagem e apartamentos supervisionados como um programa de habitação especializada. O 

modelo consiste em ambientes de serviços residenciais que diferem em intensidade de cuidados e 

níveis de restritividade com os consumidores, correspondendo a colocações residenciais com base nas 

suas necessidades de serviço e deficiência psicossocial. O tratamento é frequentemente fornecido no 

local pelo pessoal da habitação, que, por vezes, vive na habitação do programa. Existem regras de 

habitação bem definidas relativamente à vida na casa, bem como com participações no programa de 

tratamento. Este tipo de habitação seleciona residentes que necessitam de tratamento contínuo e 

estão prontos a seguir as regras da casa. O pessoal interno proporciona um programa ativo de 

reabilitação centrado na promoção da vida e habilidades sociais, independência e trabalho. À medida 



que o funcionamento dos residentes melhorava, esperava-se que estes passassem para um ambiente 

menos restritivo. É possível que parte do programa terapêutico seja implementado em programas de 

reabilitação fora de casa, quando este é o caso, espera-se que os residentes deixem o seu alojamento 

durante o dia e frequentem tratamentos, atividades diurnas ou trabalho. 

O modelo habitacional de apoio é um tipo de modelo contínuo residencial, a ideia é que os residentes 

mudem de um modelo habitacional para outro à medida que progridem na sua reabilitação e 

recuperação. Na prática, há uma série de modificações relacionadas com a possibilidade de residência 

permanente em apartamentos de grupo, a presença de pessoal na casa e programas de reabilitação 

em casa ou fora de casa na comunidade. 

Vantagens/desvantagens da habitação de apoio: A habitação de apoio está associada a resultados 

positivos para pessoas com doenças mentais graves, tais como, melhorias ao longo do tempo em 

termos de redução da hospitalização e aumento do trabalho competitivo. O modelo Tratamento 

Primeiro / contínuo (Treatment First / continuum) tem sido criticado pela sua ênfase no alojamento 

como o local principal para tratamento da saúde mental e reabilitação, a instabilidade residencial 

induzida pelos movimentos ao longo do continuum à medida que os consumidores demonstram um 

nível de funcionamento aumentado ou diminuído, a perda de apoios sociais associados aos 

movimentos, e o pressuposto, questionável, de que os consumidores não necessitam de serviços de 

saúde mental uma vez "classificados" para um alojamento independente. 

A experiência do movimento de recuperação sugeriu que o continuum residencial é talvez 

contraproducente do ponto de vista da reabilitação e recuperação. Exigir aos residentes que mudem 

de habitação à medida que melhoram ou regridem no funcionamento é visto como não 

"normalizando" e, possivelmente prejudicial, bem como, deslocar pessoas de ambientes mais 

independentes para ambientes mais supervisionados quando surgem problemas é também visto como 

um acréscimo desnecessário de stress. 

A habitação apoiada é a “Habitação Primeiro”, o modelo de habitação apoiada permanente. Inclui 

apartamentos independentes, habitações que estão disponíveis na comunidade para qualquer pessoa 

(tipicamente apartamentos privados) por tempo permanente. O objetivo da habitação primeiro 

(Housing First) é proporcionar habitação integrada na comunidade para pessoas sem-abrigo de longa 

duração com doenças mentais graves, em alguns casos combinada com o abuso de substâncias. As 

atividades de Habitação Primeiro incluem o apoio intensivo e direto à pessoa no agregado familiar e a 

integração nos serviços locais em todas as áreas, tais como saúde, saúde mental, assistência social e 

serviços judiciais. 



A Habitação Primeiro surgiu como um modelo baseado numa habitação integrada, permanente e 

acessível, selecionada pela pessoa, com apoios flexíveis que são funcionalmente separados, mas 

disponíveis conforme necessário e desejado. O alojamento e o apoio são desvinculados ou são 

independentes um do outro. O pessoal de apoio assiste os consumidores na procura de "casas" 

permanentes, não de programas de habitação especializados. Não há requisitos de que os 

consumidores estejam em tratamento, para obterem habitação apoiada, mas os percursos combinam 

habitação apoiada com Tratamento Comunitário Assertivo (TCA), e uma variedade de outros serviços 

de apoio fornecidos pelo pessoal externo para ajudar os consumidores a funcionarem 

independentemente e a integrarem-se na comunidade. 

A Habitação Primeiro fornece aos indivíduos acesso imediato à habitação, independentemente do seu 

funcionamento ou utilização de substâncias. O alojamento assistido baseia-se em quatro princípios: 

(1) um lar na comunidade como direito básico para pessoas com deficiências graves; 

 
(2) papéis normais dos consumidores psiquiátricos como inquilinos regulares e membros da 

comunidade; 

(3) capacitação como objetivo prático na definição da relação entre os consumidores e o seu pessoal 

de apoio; e 

(4) separação funcional entre o alojamento e o apoio à saúde mental. 

 
Neste modelo, devido à separação entre habitação e apoio, é possível aos consumidores psiquiátricos 

recusarem ou interromperem os serviços de apoio e permanecerem na habitação, desde que cumpram 

as suas obrigações como inquilinos, pagando o aluguer a tempo e tomando o devido cuidado com a 

unidade de aluguer. Um tipo de habitação de apoio permanente – pronta a receber – pode exigir a 

participação nos serviços e pode considerar a abstinência de álcool ou outras drogas como pré- 

requisito para a entrada no programa. 

Outro tipo de habitação permanente não requer a participação nos serviços e segue abordagens de 

redução de danos ao uso de álcool e outras substâncias. Dados os seus ambientes menos restritivos, 

os programas de habitação com apoio permanente incluem pessoas que se encontram nas fases 

iniciais de prontidão ou motivação para fazer mudanças globais no estilo de vida. De acordo com o 

guia europeu Casa Primeiro “uma "mudança de mentalidade" é muitas vezes necessária para se afastar 

das visões tradicionais de integração por etapas - segundo as quais o acesso à habitação regular tem 

de ser "ganho" em primeiro lugar - e para dar prioridade às escolhas e preferências dos consumidores 

dos serviços. 



Vantagens/desvantagens da habitação apoiada: A investigação forneceu provas de habitação apoiada 

como uma abordagem de intervenção eficaz para reduzir o número de sem-abrigo, alcançar 

estabilidade residencial e reduzir a hospitalização, bem como a redução dos sintomas psiquiátricos, 

aumento do funcionamento social e pessoal, melhoria da saúde física e qualidade de vida, aumento 

da capacitação e integração comunitária. As provas são mais fortes para os sem-abrigo. Foi também 

demonstrado que a parte residencial da habitação apoiada era mais ou menos transparente, mas a 

parte do apoio social muitas vezes não o era em termos de níveis do pessoal, rácios de consumidores 

do serviço de pessoal e formação do pessoal. 

Os defensores da habitação apoiada sustentam que as pessoas com deficiências psiquiátricas podem 

assumir papéis e estilos de vida como membros regulares da comunidade num ambiente de 

alojamento normal e integrado, quando lhes são prestados serviços flexíveis e individualizados de 

apoio à saúde mental. Sem isto, muitas podem estar expostas a hospitalizações frequentes, exclusão 

social e um curso crónico da doença com menos hipóteses de recuperação. 

O que contribui para a satisfação do cliente? 

 
A investigação revela que os fatores que contribuem para a satisfação do cliente incluem: Escolha e 

preferências, correspondência do tipo de serviço às necessidades dos clientes em vez de fornecer um 

programa prescritivo, qualidade do relacionamento com o pessoal e qualificação do pessoal para 

fornecer intervenções de reabilitação, localização da casa em ambientes que estimulam a inclusão 

social. 

Escolha e preferências - Ter escolha e controlo sobre a habitação e o apoio, viver no tipo de habitação 

preferido, estar satisfeito com a habitação, incluindo a estrutura física e a qualidade do apoio, ter uma 

estabilidade permanente de habitação/residência está associada a uma melhor saúde mental dos 

consumidores, tal como um melhor funcionamento independente e comunitário, menos sintomas de 

distúrbios mentais e melhor qualidade de vida. A preferência dos consumidores é um fator chave no 

estabelecimento de uma habitação bem-sucedida e as competências da equipa de saúde mental são 

fundamentais para ajudar os consumidores dos serviços a determinar e articular de forma abrangente 

essas preferências numa base individual. A inclusão da escolha e preferências aumenta a oportunidade 

de a casa se tornar um lar em vez de uma colocação ou programa. 

 

Corresponder as opções de serviço (de apoio ou apoiado) às necessidades dos clientes em vez de 

fornecer um programa prescritivo 

Os resultados da investigação mostram que os consumidores preferiram viver no seu próprio local (as 

suas próprias casas ou apartamentos, apartamento supervisionado, habitação social), quer sozinhos, 



quer com um outro significativo, em vez de com outros consumidores de saúde mental. Querem que 

o pessoal esteja disponível numa base de 24 horas, mas que não viva na casa. 

 

 
A qualidade do apoio, incluindo a relação com o pessoal e a qualificação do pessoal para prestar 

intervenções de reabilitação 

 

Uma revisão sistemática da literatura internacional sugeriu que os programas de habitação de apoio 

com um elevado grau de satisfação e estabilidade dos inquilinos têm pessoal empático, especializado 

nas técnicas de reabilitação psiquiátrica, que apoiam uma escolha informada e a participação da 

comunidade. 

 

A importância da localização do programa de habitação / casa independente num ambiente que 

estimule a inclusão social 

 

A investigação dos indicadores de qualidade da habitação no projeto HERO mostrou que os 

consumidores querem casas residenciais localizadas numa área segura, com boas ligações de 

transporte, localizadas num ambiente com recursos que permitam a inclusão social em várias áreas da 

vida, como o trabalho e o lazer. 

 

O que aprendemos com a investigação para a implementação na prática 

 
Em resumo, a investigação confirma a eficácia da habitação de apoio “Tratamento Primeiro”, bem 

como da residência apoiada “Casa Primeiro” para a melhoria da saúde mental, pelo que a escolha deve 

ser guiada pelas necessidades individuais dos consumidores. 

 

Por outro lado, a investigação relata problemas numa série de diferentes contextos da comunidade 

habitacional, tais como: exclusão social, percurso crónico de perturbações mentais e más condições 

físicas de saúde, o que significa que o próprio tipo de habitação não garante a qualidade dos cuidados 

e dos resultados, pelo que é necessário analisar todos os fatores que contribuem para a qualidade da 

habitação e facilitar a sua implementação na prática. 

 

A fim de satisfazer os critérios de habitação de qualidade, a investigação sugere que devem ser 

considerados os seguintes fatores: escolha, preferências e satisfação dos consumidores, adequação do 

tipo de serviço (de apoio ou apoiado) às necessidades dos clientes, em vez de fornecer um programa 

prescritivo de qualidade de apoio, incluindo a relação com o pessoal e a qualificação do pessoal para 

proporcionar intervenções de reabilitação; a importância da localização do programa de habitação / 

casa independente num ambiente que estimule a inclusão social. 



O tipo de habitação tradicional de custódia não é recomendado, por isso, se existir, é necessário ser 

transformado de acordo com as recomendações para a transformação das instituições que promovem 

a recuperação e o respeito dos direitos humanos. Qualquer tipo de habitação que não se tenha 

transformado em serviços orientados para a recuperação pode representar a transinstitucionalização 

ou re-institucionalização, da qual não se espera que ajude as pessoas com necessidades complexas de 

saúde mental a recuperar, a ser socialmente incluídas e a alcançar a cidadania. 

 

Não é necessário assumir que existe uma solução de habitação que se adapte a todas as pessoas com 

necessidades complexas de saúde mental a longo prazo, bem como a natureza e o nível de apoio 

adequado a todas as pessoas. Os critérios úteis incluem: preferências dos consumidores do tipo de 

habitação e sua localização; nível de funcionamento da autonomia e necessidade de apoio, bem como 

opções disponíveis e acessíveis em situação da vida real. 

 

Devem existir ou ser desenvolvidas diferentes formas de habitação para que os consumidores possam 

escolher o que melhor se adequa às suas necessidades e possam mudar as opções de habitação 

quando o desejarem fazer. Sem o compromisso consistente de fornecer serviços de habitação 

orientados para a recuperação e com o devido respeito como cultura básica de promoção da 

recuperação pessoal, a habitação de apoio e apoiada pode tornar-se um lugar de institucionalização 

na comunidade, em vez de casas para pessoas que são cidadãos nas suas comunidades. 

 

As atitudes do pessoal de apoio e/ou reabilitação são importantes para promover a recuperação. O 

pessoal deve ter o cuidado de não dificultar a recuperação das pessoas que querem alcançar a 

recuperação com a sua abordagem paternalista, mas sim de encorajar a autonomia e a inclusão social. 

O pessoal deve ser formado para equilibrar a facilitação da autonomia e o nível de apoio com as 

necessidades individuais dos consumidores. 

 

As opções de habitação apoiada e de apoio devem trabalhar sobre os princípios da recuperação. 

Quando o apoio prestado pelo pessoal não se baseia nos princípios da recuperação e dos direitos 

humanos, então existe o risco de estas opções serem mais semelhantes às opções de custódia que não 

encorajam a recuperação, mas mantêm as pessoas numa posição "paciente" dependente que restringe 

os direitos humanos e não promove a capacitação, inclusão social e a cidadania. 

 

A atitude básica para com os utentes do serviço de saúde mental de habitação deve ser a de que são, 

em primeiro lugar, cidadãos necessitados de serviço de saúde mental, inquilinos na sua habitação, uma 

pessoa com direitos e potencial para contribuir para a sociedade, e não como paciente ou cliente a ser 

supervisionado ou gerido. As relações de trabalho com os residentes devem basear-se na confiança e 

respeito mútuos, e não no paternalismo e coerção, e permitir aos residentes construir e manter redes 



de apoio individualizadas, através do acesso a serviços de saúde mental baseados na comunidade e 

outros recursos comunitários. 

 

Serviços de habitação que promovem a recuperação e o respeito dos direitos humanos 

 
A orientação de recuperação dos serviços de habitação de saúde mental é a capacidade de um serviço 

de prestação de cuidados que apoia e permite o processo de recuperação pessoal de um indivíduo e 

facilita o resultado da sua recuperação. A recuperação é facilitada através da interação dinâmica de 

muitos fatores relacionados com a interação de fatores pessoais tais como: motivação e 

autoidentidade e, fatores ambientais que incluem família, trabalho, ambiente terapêutico, rede social, 

bem como a sociedade como um todo. 

 

Os serviços orientados para a recuperação visam apoiar as pessoas na sua jornada única de 

recuperação e capacitá-las a: assumir o controlo das suas vidas, identificar e trabalhar para os seus 

objetivos e aspirações de modo a levarem vidas gratificantes e significativas, tomar decisões sobre 

todas as áreas das suas vidas, incluindo tratamento, cuidados e apoio. Estes serviços declararam a 

recuperação como uma forma de trabalhar - cultura de recuperação e utilizam princípios de 

recuperação como guia para ajudar as pessoas a alcançar uma melhor saúde mental (OMS, 2019). 

 

Para definições de princípios de recuperação ver SAMHSA's Working Definition of Recovery (SAMHSA, 

n.d.) 

 

Da perspetiva dos direitos humanos, uma pessoa que utiliza serviços de saúde mental tem os mesmos 

direitos que outros membros da comunidade de tomar decisões que afetam as suas vidas, incluindo 

decisões que envolvem riscos, e de ser apoiada na tomada dessas decisões quando solicita apoio. Para 

as pessoas que têm dificuldade em tomar decisões, devem estar disponíveis diferentes tipos de apoio 

à tomada de decisões. Por exemplo, deveria ser possível nomear uma ou mais pessoas para ajudar a 

pessoa que necessita de apoio na tomada de decisões a: obter e compreender informações, avaliar as 

possíveis alternativas e consequências de uma decisão, expressar e comunicar uma decisão, e 

implementar uma decisão. 

As pessoas devem ser livres de escolher entre regimes e modalidades de diferentes tipos, intensidades 

e formalidades; por exemplo, círculos de apoio, redes de apoio, acordos de apoio, apoio de pares, 

defensores independentes, mediadores pessoais, assistência pessoal, orientações antecipadas, apoio 

da família e amigos, e comunidades virtuais (OMS, 2017). O pessoal deve ser formado em como ajudar 

a pessoa a tomar uma decisão, e não a tomar decisões para a pessoa, assumindo que é do melhor 

interesse da pessoa. A formação em direitos humanos deve ser formação obrigatória para todo o 



pessoal no serviço de habitação, tal como o e -training WHO QualityRights. Saúde Mental e Utilização 

de Substâncias (who.int) 

 

Receber informação sobre direitos é extremamente importante para os consumidores de serviços de 

saúde mental, incluindo serviços de habitação. Frequentemente desconhecem os seus direitos e, por 

isso, não os podem exercer. Os consumidores de serviços de saúde mental devem receber informação 

verbal e escrita sobre os seus direitos, como exercê-los e como obter apoio para o exercício dos seus 

direitos bem como aceder aos mecanismos de reclamação disponíveis quando os seus direitos não são 

respeitados de uma forma clara e compreensível. 

Quando os indicadores de qualidade utilizados na avaliação da cultura de serviços não mostram que 

os serviços de habitação se baseiam no estímulo à recuperação e ao respeito pelos direitos humanos, 

recomenda-se que se inicie o processo de transformação. Num sistema de saúde mental transformado, 

os consumidores tornam-se participantes ativos no planeamento, serviços e investigação, com 

verdadeiro poder, voz, escolha e controlo. 

Uma barreira importante para a transformação está nas atitudes. A construção de uma nova visão e 

valores baseados na recuperação e nos direitos humanos é um importante ponto de partida para as 

mudanças transformadoras. Para que ocorra uma mudança transformadora, muitos mitos e conceitos 

errados sobre doenças mentais, incluindo visões de que as pessoas com doenças mentais são 

perigosas, imprevisíveis, incapazes de tomar as suas próprias decisões, e que precisam de cuidados 

devem ser diretamente confrontados e substituídos por uma visão alternativa de recuperação e um 

conjunto de valores (cidadania, saúde holística, poder, inclusão social, e justiça social) que orientem a 

viagem em direção a essa visão. 

Indicadores de qualidade para a promoção da recuperação e do respeito pelos direitos humanos na 

habitação 

✓ A política do serviço declarada baseia-se na cultura de recuperação - a crença de que é possível 

a todos os consumidores do serviço alcançar o controlo sobre as suas vidas, recuperar a sua 

própria identidade -, aumentar a sua autoestima, e avançar para a construção de uma vida em 

que experimentem um sentimento de pertença e participação na comunidade; 

✓ A crença na realidade da recuperação é partilhada com todos os interessados relevantes para 

o serviço de habitação; 

✓ O serviço respeita o direito do consumidor do serviço de escolher onde e com quem vive; 

✓ O serviço concentra-se na força, no reconhecimento das competências e capacidades, em vez 

de défices da pessoa que utiliza os serviços, bem como os da família, amigos e parceiros de 

cuidados que apoiam a pessoa; 



✓ O serviço apoia a tomada de riscos positivos - apoiar as pessoas a explorar o seu potencial, 

novas possibilidades e oportunidades e a viver a vida, à medida que escolhem se estão a 

envolver-se em novas atividades, a conhecer novas pessoas, a explorar novas ideias e 

sentimentos; 

✓ O serviço aceita que as pessoas tomem decisões sobre todas as áreas das suas vidas, incluindo 

tratamento, cuidados e apoio; 

✓ O serviço apoia as pessoas para que assumam o controlo das suas vidas; 

✓ Os serviços oferecem ajuda no desenvolvimento das competências necessárias à vida 

quotidiana, incluindo as competências necessárias para gerir os momentos negativos da vida e 

tudo o que pode afetar o bem-estar; 

✓ O tratamento/apoio é baseado num plano individual com objetivos de recuperação acordados 

com a pessoa; 

✓ O plano individual também inclui a saúde física quando é necessário; 

✓ O serviço identifica os objetivos da pessoa e trabalha em direção às aspirações do consumidor, 

de modo a levar vidas gratificantes e significativas; 

✓ A avaliação dos objetivos de recuperação inclui todas as áreas de vida relevantes para a 

recuperação; 

✓ O serviço reconhece os valores pessoais, sociais, culturais e espirituais, os pontos fortes e os 

desejos da pessoa; 

✓ Os objetivos de apoio / reabilitação estão centrados na inclusão social, em vez de se centrarem 

principalmente no alívio dos sintomas; 

✓ O serviço explora todas as áreas da vida das pessoas relevantes para a recuperação, tais como: 

trabalho, educação, tempo de lazer, relacionamento etc; 

✓ Os consumidores do serviço de apoio têm um plano escrito para orientar o seu percurso pessoal 

de recuperação; 

✓ Os serviços apoiam os consumidores a ligarem-se/religarem-se à sua comunidade, bem como 

à família e amigos, se a pessoa o desejar; 

✓ Os serviços apoiam as pessoas a utilizar os serviços e recursos comunitários disponíveis para 

construir relações com outros membros da comunidade e a envolverem-se na comunidade; 

✓ Os serviços apoiam as pessoas a ligarem-se ao apoio de pares ou de grupos de autoajuda que 

possam existir; 

✓ Os serviços encorajam a autodeterminação e autogestão; 

✓ Os serviços promovem a esperança, o otimismo e a possibilidade; 

✓ Os serviços não utilizam práticas coercivas como o tratamento não consensual e medidas 

coercivas como as restrições físicas; 



✓ Os serviços facilitam a participação social/inclusão comunitária de forma consistente com os 

próprios valores, escolhas, objetivos de recuperação pessoal do indivíduo; 

✓ O pessoal reconhece que a recuperação se baseia em princípios de capacitação e envolvimento 

do indivíduo no seu próprio percurso de recuperação; 

✓ O pessoal reconhece que a pessoa com dificuldades de saúde mental é um perito por 

experiência e tem capacidade de autogestão; 

✓ O pessoal estabelece uma parceria com a pessoa, bem como a sua rede de apoio (com o 

consentimento daquela), a fim de lhe conferir poderes e promover a recuperação; 

✓ O pessoal é educado nos princípios da recuperação, direitos humanos, bem como no modelo 

biopsicossocial de compreender as pessoas com dificuldades de saúde mental e aplicá-los na 

prática; 

✓ O pessoal utiliza intervenções baseadas em evidências no tratamento e apoio de pessoas com 

necessidades complexas de saúde mental a longo prazo; 

✓ O pessoal reconhece que a recuperação não é linear, tem contratempos; 

✓ O pessoal conhece a diferença entre as responsabilidades dos consumidores e as suas 

responsabilidades; 

✓ O pessoal tem o cuidado de encontrar um equilíbrio entre autonomia e apoio de acordo com 

as necessidades dos consumidores; 

✓ O pessoal conhece a diferença entre a abordagem paternalista e a abordagem de recuperação; 

✓ O pessoal oferece apoio flexível de acordo com as necessidades dos consumidores; 

✓ Os serviços respeitam a escolha e preferência dos consumidores em relação à habitação; 

✓ O pessoal informa os consumidores sobre os seus direitos, incluindo os direitos aos benefícios; 

✓ O pessoal informa os consumidores sobre a orientação prévia; 

✓ A aceitação da opção de habitação, incluindo o tratamento, é baseada no consentimento 

informado; 

✓ Os serviços levam a cabo um programa de abordagem da estigmatização; 

✓ Quando os consumidores de serviços não têm habitação estável, os serviços ajudam-no a 

encontrar as suas opções; 

✓ O ambiente físico, as condições de vida e a atmosfera geral dos serviços de habitação é 

agradável como um lar; 

✓ As regras dos serviços são flexíveis e não contrárias aos direitos humanos; 

✓ As instalações de saúde mental, com habitação, ou habitação independente, não estão isoladas 

e não estão ligadas à comunidade; 

✓ Os consumidores têm acesso, numa base voluntária, a serviços a curto prazo baseados na 

comunidade; 



✓ Os consumidores têm acesso a serviços para a saúde física; 

✓ Os serviços são seguros para os consumidores, bem como para o pessoal; 

✓ O pessoal mostra respeito pelos consumidores; 

✓ Os consumidores são participantes ativos no planeamento, serviços e investigação, com 

verdadeiro poder, voz, escolha e controlo; 

✓ O apoio de pares está disponível se for necessário; 

✓ O procedimento de avaliação dos consumidores dos serviços é estabelecido e os critérios são 

transparentes; 

✓ O serviço tem pessoal qualificado e experiente em número suficiente para fornecer apoio/ 

programa de reabilitação; 

✓ Quando os serviços não fornecem tratamento/apoio tem uma ligação com o serviço de apoio 

na comunidade: 

✓ Os serviços ligam as pessoas que querem trabalhar aos serviços de emprego; 

✓ O apoio à gestão de casos está disponível quando é necessário; 

✓ O serviço é regularmente acompanhado e avaliado. 

 
 

FINANCIAMENTO PARA HABITAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇA MENTAL GRAVE (DMG) 

 
O financiamento do custo da habitação para pessoas com doenças mentais graves que necessitam de 

habitação varia de país para país. Apresentamos aqui exemplos de quatro países que participaram no 

projeto CIVIC 

Croácia 

 
Os serviços de habitação estão disponíveis por lei para adultos que, devido a doença, enfermidade, 

velhice, incapacidade para o trabalho, deficiência ou outras circunstâncias desfavoráveis da vida, não 

são capazes de cuidar independentemente das suas necessidades básicas, nem os seus familiares 

podem prestar-lhes ajuda na sua casa. 

Enquanto tal necessidade durar, os Serviços de Ação Social podem ajudar a proporcionar-lhes um 

alojamento em: 

• Instituição de solidariedade social, 

• Família de acolhimento, 

• Casa de família, 

• Comunidade residencial, 

• Comunidade terapêutica, 



• Centro de acolhimento ou de habitação organizada. 

O financiamento é coberto pelo fundo de assistência social apenas se os fundos ou bens não existirem 

ou forem inadequados. Os consumidores ou as suas famílias/cuidadores são obrigados a cobrir as 

despesas de habitação ou outros custos, se tiverem meios para tal. Se cobrirem completamente os 

custos, então os assuntos são contratuais entre os consumidores da habitação e a unidade de 

habitação, e desse modo, normalmente demora menos tempo a encontrar diretamente a habitação. 

Vários serviços de assistência social trabalham mais rapidamente ou não de acordo com as capacidades 

do município (de residência do utente). Tanto o consumidor como o seu cuidador podem iniciar o 

processo de habitação. Quando possível, os serviços de assistência social têm em conta os desejos do 

consumidor, as suas expectativas, necessidades, capacidades, possibilidades materiais, os seus hábitos 

culturais e outras situações que estavam presentes antes do alojamento. 

As possibilidades das várias estruturas de alojamento, bem como o procedimento de urgência, são os 

fatores a considerar. Sempre que possível, a habitação é fornecida na comunidade local do utilizador. 

Portugal 

 
Em Portugal 84,5% dos equipamentos sociais pertencem a organizações privadas sem fins lucrativos 

que estabelecem acordos de cooperação com o Estado para a prestação de serviços na área social e 

desde há alguns anos na área da saúde. 

O Despacho Conjunto nº 407/98 regulamentou a coordenação dos sectores social e da saúde na 

prestação de cuidados psicossociais a pessoas com deficiências causadas por doenças mentais e tornou 

possível a criação e financiamento de vários tipos de dispositivos de reabilitação psicossocial: 

Unidades vivas assistidas, unidades vivas protegidas, unidades vivas independentes e fóruns sócio 

ocupacionais. 

O decreto-lei nº 348-A/98, que promoveu a inserção de pessoas em reabilitação psicossocial no 

mercado de trabalho através do emprego protegido. A fim de desenvolver estruturas comunitárias de 

reabilitação psicossocial e desinstitucionalização, o Decreto-Lei n.º 8/2010, posteriormente alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2015, definiu as unidades e equipas de cuidados integrados de saúde mental 

continuada, para pessoas com doenças mentais graves - posteriormente integradas na Rede Nacional 

de Cuidados Continuados e Integrados. Tal documento apresentava a definição da tipologia das 

estruturas residenciais de base comunitária, centros de dia e equipas de intervenção. 

O funcionamento das respostas sociais é suportado, essencialmente, pelos acordos de cooperação 

celebrados entre o Estado e as entidades que integram a rede solidária (mutualidades, IPSS, 

misericórdias, associações…), para além da comparticipação dos utentes ou das suas famílias e das 



receitas próprias das instituições (donativos, por exemplo). Periodicamente, o Protocolo de 

Cooperação estabelecido entre o MTSSS e as entidades que compõem a rede solidária (representada 

pela União das Misericórdias Portuguesas, pela Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade e pela União das Mutualidades Portuguesas) é revisto. E define quanto paga o Estado, 

para cada serviço e por cada utente. O “terceiro sector” recebe ainda apoios por outras vias. As 

Instituições que estejam em dificuldade, por exemplo, podem recorrer ao Fundo de Socorro Social 

(FSS), para fazer face a despesas. 

Ou em contribuições e apoios atribuídos pelas Autoridades Locais 

 
Verifica-se uma forte dependência financeira das IPSS das transferências públicas” que representam 

cerca de 42% a 43% do orçamento das instituições. O financiamento público reflete as receitas obtidas 

exclusivamente por via do recurso aos apoios estatais, de forma mais significativa ao nível da 

administração central (ex.: Ministérios e Institutos); bem como de forma menos incisiva, a nível da 

administração local (ex.: Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) e ainda de fundos comunitários 

de forma a assegurar mensalmente um valor fixo que permita manter o equilíbrio financeiro da 

tesouraria destas instituições. Segundo a Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, podemos constatar 

que a cooperação do Estado, realizada através do Instituto da Segurança Social, I.P. e das IPSS ou 

equivalente legal, pode assumir três formas distintas: a) acordo de cooperação; b) acordo de gestão e 

c) protocolos. 

 

✓ Acordo de cooperação – 2 Tipos 

 
i. Acordo Típico - “consiste num acordo cuja resposta social a contratualizar obedece a um valor de 

financiamento padronizado por utente ou família, face à despesa de funcionamento que está 

associada ao desenvolvimento da resposta social”; 

ii. Acordo Atípico - “consiste num acordo cuja resposta social a contratualizar implica, desde que 

devidamente justificada, uma alteração dos critérios padronizados, designadamente em função das 

características do território onde a resposta social se encontra implementada, da população a 

abranger, bem como dos recursos humanos a afetar e dos serviços a prestar.” 

 

✓ Acordo de gestão - pode prever a transferência de um equipamento social de natureza pública, 

numa das seguintes formas: 

i. “Gestão do funcionamento do equipamento social”; 

ii.  “A gestão do funcionamento e cumulativamente a cedência a título gratuito do edificado, 

em regime de comodato.” 



✓ Protocolos - visam fundamentalmente: a) “o desenvolvimento de medidas e projetos sociais com 

caráter inovador” e, b) a “implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias 

de ação em resposta às necessidades sociais.” 

A receita proveniente de Jogos Sociais (SCML), Jogos Sociais/Fundo de Socorro Social (SCML) e 

Rendimentos do Fundo de Socorro Social (FSS) representam entre eles, 7,5% do total geral da despesa 

financiada, enquanto que as transferências do OE representam os restantes 92,5%. 

Grécia 

 
Não existem projetos de habitação per se na Grécia porque este conceito não foi adotado pelas 

autoridades competentes. O financiamento da habitação pelo governo assume geralmente a forma de 

subsídios. Mais especificamente, o governo subsidia o custo dos empréstimos bancários contraídos 

por indivíduos de baixos rendimentos para financiar a compra das suas casas. O subsídio é 

normalmente concedido ao banco que emite a hipoteca ou o empréstimo à habitação ao interessado. 

Desta forma, o banco pode conceder empréstimos baratos a famílias ou indivíduos pobres ou com 

baixos rendimentos. As autoridades governamentais responsáveis pelo subsídio são conjuntamente o 

município onde o residente pertence e a respetiva agência ou ministério governamental. 

Irlanda do Norte 

Na Irlanda do Norte o programa 'Supporting People' (Apoio às Pessoas, 2020) ajuda as pessoas a 

viverem de forma independente na comunidade. O Executivo de Habitação da Irlanda do Norte 

administra o programa Supporting People na Irlanda do Norte em nome do Departamento para as 

Comunidades. A revisão de 2015 do programa Supporting People recomendou a introdução de uma 

abordagem estratégica, orientada pela inteligência, para identificar padrões atuais e futuros de 

necessidade. Consequentemente, foi desenvolvida uma Avaliação Estratégica das Necessidades. Esta 

fundamentação informa as decisões sobre a melhor forma de prestação de serviços, para apoiar o 

planeamento e a tomada de decisões futuras, alinhada com as prioridades estratégicas mais amplas 

estabelecidas pelo Executivo da Irlanda do Norte e pelo Programa do Governo. A Direção Executiva da 

Irlanda do Norte do Supporting People trabalha em parceria com as organizações financiadas por este 

Programa para lhes permitir prestar serviços de excelência às pessoas vulneráveis. 

Diretório de Serviços de Apoio às Pessoas 

 
As pessoas podem procurar apoio na sua área local utilizando o diretório online (Housing Executive, 

n.d.) Este diretório fornece detalhes sobre serviços de apoio à habitação financiados pelo Programa 

Supporting People na Irlanda do Norte. Os serviços financiados por este Programa são obrigados a 

submeter dados de desempenho e resultados em relação aos seus clientes. Os prestadores de serviços 



são ainda obrigados a recolher e submeter informações sobre os resultados através do sistema 

Outcomes. O Fundo de Investimento de Prestadores (FIP) é um fundo competitivo que visa apoiar a 

melhoria da prestação do Programa Supporting People. Os fornecedores de serviços existentes no 

Programa podem candidatar-se a apoio para os ajudar a melhorar a sua prestação. 

Os serviços de apoio relacionados com a habitação ajudam as pessoas a viver de forma independente 

ou a mudar para uma vida mais independente. Isto pode incluir apoio para: desenvolver competências 

domésticas/de vida, desenvolver competências sociais/gestão de comportamento, encontrar outro 

alojamento, estabelecer contactos e atividades sociais, ter acesso a outros serviços, gerir pedidos de 

financiamento e de benefícios, criar e manter a casa/arrendamento, manter a segurança e proteção 

da habitação 

As pessoas que podem ter acesso a apoio relacionado com habitação através do programa Supporting 

People na Irlanda do Norte são: pessoas sem-abrigo, pessoas com dificuldades de aprendizagem, 

pessoas com problemas de saúde mental, idosos, mulheres em risco de violência doméstica, jovens 

que abandonam os cuidados, pessoas com problemas de consumo de drogas ou álcool, agressores ou 

pessoas em risco de agressão. 

COMO É QUE AS PESSOAS SÃO APOIADAS? 
 
 

Apoio variável a curto 
prazo 

 
Apoio a curto prazo 
com base na habitação 

 

Apoio a longo prazo 

 

• Presta assistência a 
pessoas que 
necessitam de apoio 
relacionado com a 
habitação para 
manter a 
independência na 
sua própria casa. 

• Ajuda as pessoas 
que necessitam de 
apoio habitacional e 
que também 
necessitam de 
alojamento, por 
exemplo, apoio que 
é prestado através 
de albergues ou 
abrigos. 

• Permite às pessoas 
sustentar uma casa, 
por exemplo, 
quando alguém tem 
um apoio ao 
arrendamento pode 
ajudar a manter o 
arrendamento. 

 
 
 

CUSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO AO ALOJAMENTO 

 
Tudo isto depende do tipo de serviço de apoio habitacional a que se acede. Não há qualquer custo 

para serviços de curto prazo através de "apoio variável", albergues ou abrigos para sem-abrigo. 

As taxas para serviços a longo prazo dependem das circunstâncias individuais da pessoa. 
 
 

 
COMO SE ACEDE AOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS PESSOAS 



 
 
 
 

 
 

Através de um assistente 
social ou de um profissional 

de saúde 

Diretamente através do 
Executivo da Habitação da 
Irlanda do Norte ou de uma 

Associação de Habitação 

 
Contactar directamente um 
fornecedor de alojamento 

 
 
 
 
 

HABITAÇÃO SUSTENTADA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE MENTAL 

 
APEX (APEX, n.d.) é um sistema de apoio à vida para pessoas com necessidades de saúde mental 

(https://www.apex.org.uk/) 

A Habitação Apex tem quatro instalações de habitação com apoio à saúde mental na Irlanda do Norte. 

 
Por exemplo, uma delas, ballyoan house oferece alojamento, apoio e cuidados para 16 adultos 

com problemas de saúde mental com mais de 25 anos de idade. É propriedade da associação 

habitação apex e é gerida pela mesma. A habitação consiste em 16 camas em suite com 

instalações de vida, restauração e cozinha partilhadas, instaladas nos seus próprios terrenos 

seguros com jardins paisagísticos e áreas de pátio situadas perto da cidade, lojas, e instalações 

recreativas. Ballyoan house proporciona um ambiente seguro com pessoal disponível 24 horas 

por dia, apoiando os inquilinos no desenvolvimento de competências, no controlo da sua vida 

e no envolvimento na tomada de decisões do dia-a-dia. Os inquilinos são envolvidos no 

planeamento do seu próprio serviço de apoio e cuidados e encorajados a atingir objetivos 

pessoais para se tornarem mais independentes, experimentar coisas novas como educação ou 

formação, envolver-se na comunidade local e participar em atividades como artes e ofícios, 

padaria, viagens e passeios, jardinagem, terapia de beleza, terapia de relaxamento. 

O pessoal da Apex trabalha em parceria com o Supporting People e o Fundo Local de Saúde para 

assegurar que satisfazem as necessidades individuais de apoio e cuidados de saúde de cada inquilino. 

http://www.apex.org.uk/)


Itália 

 

 
EQUIPAMENTOS 
PARA PESSOAS 

COM 
EXPERIÊNCIA DE 
PROBLEMAS DE 
SAÚDE MENTAL 

GRAVES 

 
APOIO DO 
PESSOAL 

 
N. DE 

CONSUMIDORES 

 
OBJETIVO 

 
TIPO DE APOIO 

 
FINANCIAMENTO 

 H24 12 Reforçar o caminho O apoio inclui São financiadas pela 
Comunidades   para a autonomia no farmacoterapia, Região Lazio. Os 
Terapêuticas   âmbito de um projeto psicoterapia (terapia de consumidores não 

   individual grupo e individual), têm de pagar. 
   personalizado. atividades de  

    reabilitação.  

 H12 10-20 Gestão do espaço, Farmacoterapia e São financiados pela 

Estruturas   limpeza pessoal, atividades de Região Lazio. Os 
residenciais   compras, procura de reabilitação. consumidores não 

   emprego.  têm de pagar 
 De 2-5 Desenvolver a Cada hóspede tem um Os apartamentos de 

Apartamentos de algumas  capacidade de viver projeto individual apoio são financiados 
Apoio horas não  independentemente, personalizado, pelo Departamento de 

 todos os  gerir a vida quotidiana partilhado e assinado Saúde Mental da ASL 
 dias, até 8  e as relações pela equipa do Centro no que diz respeito ao 
 horas  interpessoais. de Saúde Mental, pela aluguer, serviços 
 todos os   equipa de habitação e públicos e assistência 
 dias   pelo próprio hóspede. dos trabalhadores da 
     cooperativa. As 
     refeições são pagas 
     pelos consumidores. 
 Rede 2-3 Viver em casa Cada pessoa tem a sua Os apartamentos 

Apartamentos flexível de   equipa pessoal no CSM e suportados são 
Apoiados cuidados   concorda com o suportados pelos 

 ao   tratamento individual. consumidores, mas 
 domicílio    existem algumas 
     ajudas financeiras 
     para aqueles que não 
     podem suportar os 
     seus custos 

 

 

2. AVALIAÇÃO, MOTIVAÇÃO E PLANO DE 

RECUPERAÇÃO INDIVIDUAL 

A avaliação das necessidades das pessoas que utilizam o serviço de saúde mental é um processo de 

avaliação do estado clínico (sintomas e fatores biopsicossociais relacionados com a perturbação 

mental), estado funcional, motivação, necessidade de apoio e natureza do apoio. A avaliação é 



essencial para adequar as opções de habitação (de apoio ou de apoiado) às necessidades dos clientes, 

o desenvolvimento do plano de cuidados/recuperação, bem como a avaliação da deficiência 

relacionam-se com o direito aos benefícios. O objetivo da avaliação na área da habitação e dos apoios 

é permitir ao consumidor do serviço identificar com precisão o tipo e a localização da habitação, quais 

os alojamentos (se os houver) preferidos, e a gama e o nível de apoios que considera necessários para 

manter a sua habitação preferida. 

 

Avaliação do estado clínico - A avaliação das dificuldades/sintomas de perturbação mental e dos 

fatores biopsicossociais que contribuem para as causas e manutenção dos sintomas de perturbação 

mental baseia-se numa entrevista clínica fornecida pelo psiquiatra e outros profissionais de saúde 

mental quando é necessário. A entrevista deve ser abrangente e resultar no desenvolvimento de uma 

formulação biopsicossocial. A formulação biopsicossocial é uma hipótese sobre as causas das 

dificuldades de saúde mental, baseada numa avaliação abrangente da interação entre fatores 

psicológicos, biológicos e sociais. É específico de cada pessoa, relaciona-se com a experiência de vida 

única de cada pessoa. Uma formulação biopsicossocial ajuda a ganhar uma compreensão abrangente 

dos fatores relacionados com o desenvolvimento, manutenção dos sintomas de doença e dificuldades 

relacionadas com o funcionamento e recuperação. 

 

Avaliação do funcionamento - O funcionamento é a capacidade de realizar e participar em várias 

atividades da vida diária que normalmente se espera que sejam realizadas por um indivíduo médio e 

saudável. O objetivo de uma avaliação do funcionamento é identificar campos de capacidades 

funcionais e limitações, bem como os recursos disponíveis para melhorar o próprio funcionamento, 

incluindo diferentes intervenções e serviços, que ajudarão as pessoas com dificuldades de saúde 

mental a recuperar, bem como a exercer os seus direitos em matéria de deficiência relacionados com 

benefícios. Um dos instrumentos de avaliação do funcionamento é a Classificação Internacional de 

Funcionalidade da OMS (CIF). É utilizada para avaliação do funcionamento e participação em atividades 

da vida diária, desde a rotina diária até atividades mais complexas, tais como capacidades de 

comunicação social, funcionamento em papéis sociais em diferentes contextos, incluindo família, 

relação com um parceiro, local de trabalho, educação e a comunidade em geral. 

 

 
As seguintes áreas são avaliadas na CIF: 

 
1. Aprendizagem e aplicação de conhecimentos - funcionamento cognitivo; 

2. Realização da rotina diária - cuidar da higiene, autocuidado, segurança pessoal, casa, nutrição, 

orçamento, etc.; 

3. Mobilidade - capacidade de mover-se independentemente; 



4. Comunicação, interação e relações - dificuldades de comunicação, qualidade das relações com 

outras pessoas e competências sociais na comunicação com os outros; 

5. Desempenho do papel - família, local de trabalho, educação, comunidade, recreação e lazer; 

6. Isolamento social - relação com o afastamento do contacto social ou exclusão social 

7. Gestão do stress - resistência ao stress e gestão de situações stressantes; 

8. Apoio - assistência por pessoas no ambiente da pessoa e pedir e obter ajuda em atividades 

desafiantes, bem como chegar a diferentes instituições que prestam apoio, inclui o apoio de pares 

9. Atitudes - identificação do fator ambiental que pode ser um facilitador ou uma barreira a diferentes 

atividades. 

 

 
Avaliação da natureza, intensidade e fonte de apoio, incluindo a necessidade de reabilitação 

 
As pessoas com necessidades complexas de saúde mental a longo prazo, que necessitam de 

alojamento precisam de flexibilidade de apoio no que respeita à natureza e intensidade, bem como na 

seleção de intervenções psicossociais. Muitos exigirão uma combinação de diferentes tipos de apoios 

e intervenções psicossociais com as necessidades alteradas ao longo da vida. As necessidades de 

natureza e intensidade específicas de apoio, bem como as intervenções, baseiam-se na avaliação das 

capacidades e limitações em diferentes áreas de funcionamento. Avaliar o que os 

pacientes/consumidores podem fazer independentemente do que necessitam de ajuda é fundamental 

para planear a natureza apropriada e a intensidade do apoio. Ligar as dificuldades funcionais ao grau 

de apoio necessário é essencial para a recomendação da opção de habitação, bem como para o 

desenvolvimento de um plano de cuidados/recuperação para aumentar a capacidade de vida 

independente. 

Avaliação da motivação para a mudança 

 
A entrevista motivacional é, frequentemente, conduzida como parte do processo de avaliação com o 

objetivo de compreender a posição pessoal do consumidor sobre as questões que lhe dizem respeito, 

e de explorar as suas motivações e expectativas. As pessoas com perturbações mentais com 

necessidades complexas têm frequentemente baixa motivação ou são ambivalentes à mudança por 

várias razões. Na maioria das vezes são ambivalentes para tomar decisões úteis que podem promover 

o processo de recuperação, portanto, no processo de avaliação é necessário avaliar a motivação e 

resolver a ambivalência para encorajar as pessoas a tomar decisões úteis para as suas vidas. 

A formulação biopsicossocial e a avaliação das necessidades são cruciais no desenvolvimento de um 

plano individual de cuidados e recuperação. Instrumentos como a avaliação das necessidades de 



Camberwell (CAN) podem ser úteis na avaliação das necessidades. É uma ferramenta abrangente para 

avaliar as necessidades das pessoas com doenças mentais graves. Associa o estado clínico e funcional 

com a necessidade de apoio e intervenções. 

A avaliação para fins de habitação é proporcionada pela colaboração entre diferentes profissionais de 

saúde mental, equipa de prestadores de serviços de habitação, consumidores e suas famílias. Temos 

de estar conscientes de que qualquer avaliação funcional, que não tenha sido feita no ambiente natural 

da pessoa, pode estar incompleta. Devido à falta de perceção da doença em algumas pessoas com 

necessidades complexas de saúde mental, a realização de uma avaliação pode ser um desafio, pelo 

que, para além da informação do consumidor e da observação pessoal do avaliador durante a 

entrevista de avaliação, toda a informação disponível de diferentes fontes, tais como familiares e 

outros serviços de observação, pode ser útil. 

 

Cuidados individuais/ plano de recuperação 

O plano de cuidados individuais é um acordo entre o profissional de saúde mental ou equipa de 

reabilitação e o paciente/consumidor sobre os objetivos de tratamento/recuperação em que as 

preferências do paciente são consideradas prioritárias, juntamente com as intervenções 

biopsicossociais recomendadas a serem implementadas para alcançar os objetivos identificados. A fim 

de alcançar a recuperação, todos os aspetos relevantes para a recuperação, tais como sintomas, 

funcionamento em todos os domínios da vida, atitudes, história de trauma, inclusão social, proteção 

e fator de risco para a saúde mental, devem ser considerados. Deve ter-se sempre presente que a 

recuperação e a qualidade de vida na comunidade é o resultado esperado de quaisquer intervenções 

prestadas no âmbito do serviço. O plano de cuidados é sempre individual, porque a experiência de vida 

de cada pessoa é única. O plano de cuidados deve também incluir uma lista de profissionais e outros 

que o ajudarão na sua implementação, devendo também ser avaliado regularmente. 

Um tipo especial de plano de recuperação é um plano de recuperação feito por uma pessoa com 

dificuldades de saúde mental, com ou sem a ajuda de profissionais, como instrumento de autoajuda. 

Embora semelhante e sobreposto ao plano de cuidados, o plano de recuperação não é o mesmo que 

o plano de cuidados. A base do plano de recuperação é o Plano de Ação de Recuperação de Bem-Estar 

/Welness Recovery Action Plan (WRAP). Foi concebido por um consumidor de serviços para 

consumidores de serviços com o objetivo de desenvolver um plano pessoal para lidar com sintomas 

angustiantes, prevenir recaídas, gerir crises e ficar "bem". Os Planos de Recuperação Pessoal devem 

conter uma identificação dos recursos internos e externos da pessoa e um plano de como eles podem 

ser utilizados para assumir o controlo da sua vida e alcançar os objetivos escolhidos A pessoa não deve 

necessariamente ter de partilhar o seu plano de recuperação com o pessoal: ele pertence-lhe. As 



orientações detalhadas para o plano de recuperação podem ser encontradas em Plano de Recuperação 

Centrado na Pessoa para a saúde mental e bem-estar ferramenta de autoajuda. (OMS, 2019) 

Para identificar objetivos de recuperação no plano de cuidados ou no plano de recuperação, Leme da 

Recuperação – pode ser utilizada uma abordagem holística da saúde mental e da recuperação. O leme 

foi criado no âmbito do projeto CIVIC pela organização parceira Hospital psiquiátrico universitário 

Vrapce inspirado na Roda de Recuperação (OMS). 

O Leme da Recuperação em Saúde Mental é uma ferramenta que ajuda a determinar os objetivos de 

recuperação e a desenvolver um tratamento individual ou plano de recuperação para pessoas com 

dificuldades de saúde mental, bem como a selecionar as intervenções que podem ajudar a alcançar os 

objetivos de tratamento identificados e a monitorizar o progresso individual. 

Usando o Leme da Recuperação é possível avaliar as condições em áreas vitais importantes para a 

recuperação, avaliar as áreas que necessitam de melhorias ou mudanças, escolher áreas prioritárias 

para melhoria, acompanhar o avanço para objetivos definidos em diferentes períodos, bem como 

avaliar os resultados e modificar os objetivos. As dez áreas do Leme da Recuperação são avaliadas com 

intervalos de 0% a 100% para cada área, onde 0% marca o pior, e 100% o melhor estado possível. O 

ponto de comparação é o funcionamento de uma pessoa saudável média esperada na área de 

avaliação. 

As ações no plano de tratamento/recuperação incluem várias intervenções biopsicossociais, apoio, 

colaboração com diferentes serviços de saúde mental e outros serviços e a utilização dos recursos da 

comunidade que contribuem para a recuperação e inclusão social. A melhoria numa área do Leme 

pode influenciar as mudanças noutras áreas. O Leme da Recuperação baseia-se numa compreensão 

biopsicossocial da origem das dificuldades de saúde mental, princípios de recuperação definidos na 

SAMHSA e avaliação do funcionamento e recomendações de QualityRights de acordo com a OMS. Uma 

descrição do Leme da Recuperação e de como utilizá-lo encontra-se no apêndice. 

Indicadores de qualidade para o processo de avaliação e plano de cuidados/recuperação: 

 
✓ O estado de saúde mental foi avaliado; 

✓ Todos os domínios de funcionamento foram avaliados; 

✓ A natureza e intensidade das necessidades de apoio foram avaliadas; 

✓ Foi avaliada a necessidade de intervenções psicossociais específicas; 

✓ A motivação para a mudança foi avaliada; 

✓ Foi desenvolvida a formulação biopsicossocial; 

✓ Foram recomendadas opções de habitação adequadas com base na avaliação; 



✓ Foi desenvolvido um plano de cuidados individuais em colaboração com os consumidores; 

✓ Os consumidores são estimulados a criar o seu próprio plano de recuperação pessoal; 

✓ Um instrumento como o Leme da Recuperação é utilizado na identificação, avaliação e 

monitorização dos objetivos de recuperação. 

 

 

3. DIREITO, TOMADA DE DECISÃO E 

RESPONSABILIDADE 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD, 2006) é um 

tratado internacional de direitos humanos que reafirma que todas as pessoas com deficiência, 

incluindo as pessoas com deficiências psicossociais, devem gozar de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. A CNUDPD reconhece que a deficiência resulta da interação entre pessoas 

com deficiências e barreiras atitudinais e ambientais que impedem a sua plena e efetiva participação 

na sociedade numa base de igualdade com os outros. A CNUDPD não introduziu quaisquer novos 

direitos humanos, mas salienta que, para que as pessoas com deficiência sejam iguais às outras, têm 

o direito a apoio, nomeadamente o apoio na tomada de decisões e na inclusão social. 

 

Para pessoas com problemas de saúde mental, os seguintes direitos são particularmente importantes: 

direito à capacidade legal (art. 12); direito a viver na comunidade, incluindo o direito ao trabalho e à 

reabilitação (art. 19, 26) e o direito à liberdade e à segurança (art. 14). Todos os cidadãos devem poder 

aceder à informação relevante e aos serviços de advocacia para garantir que compreendem e são livres 

de exercer estes direitos e responsabilidades sem preconceitos. 

 

O direito à capacidade jurídica está relacionado com o direito de decisão e o direito de apoio na 

tomada de decisões 

A CNUDPD confirma que as pessoas com deficiência, incluindo a pessoa com doença mental, gozam 

de capacidade legal em pé de igualdade com outras pessoas em todos os aspetos da vida', e obriga os 

Estados a facultar o acesso ao apoio de que possam necessitar no exercício da sua capacidade legal. 

Capacidade jurídica significa o direito de tomar decisões, enquanto que a capacidade de decisão é a 

capacidade de uma pessoa tomar uma decisão em situações específicas. 

Algumas pessoas com dificuldades de saúde mental podem ter dificuldades na tomada de decisões 

devido a limitações na capacidade de tomar decisões. Estas pessoas, em primeiro lugar, precisam de 

ajuda para tomar decisões. Contudo, esta capacidade pode variar, pelo que uma pessoa com 

capacidade de decisão reduzida precisar de apoio, significa que outras pessoas podem ajudá-la a tomar 



uma decisão que reflita os seus desejos, em vez de ter outra pessoa a tomar uma decisão em seu 

nome. Algumas pessoas precisam de apoio para decisões complexas, outras para decisões simples. A 

pessoa decide se quer ou não apoio para tomar as suas próprias decisões. Na tomada de decisão 

apoiada, não se deve simplesmente assumir o melhor interesse da pessoa, mas apoiar uma pessoa a 

tomar uma decisão com base nos seus desejos e preferências. 

Mesmo quando uma pessoa obviamente não tem capacidade para tomar decisões, a decisão deve ser 

tomada com base no conhecimento dos seus desejos e preferências. A decisão sobre opção de 

habitação e tratamento/apoio deve ser baseada no consentimento livre e esclarecido. Este é o direito 

de uma pessoa decidir por si própria de forma independente e agir de acordo com as suas próprias 

decisões. 

Uma pessoa em situação de habitação deve tomar duas decisões: onde e com quem irá viver e que 

tipo de serviços de apoio à saúde mental irá aceitar. As regras do consentimento informado são as 

mesmas, independentemente de se tratar de consentimento para habitação ou consentimento para 

tratamento. A informação sobre habitação e tratamento deve ser fornecida por profissionais 

autorizados dos serviços de saúde mental. Os defensores independentes devem estar disponíveis nos 

serviços de saúde mental, a pedido e a qualquer momento, para prestar apoio aos utilizadores dos 

serviços no acesso à informação, compreender os seus direitos e opções, e ter os seus direitos, vontade 

e preferências respeitados. Devem ser independentes, ter experiência e formação adequadas, e ser 

guiados pelos princípios dos direitos humanos. Os serviços de saúde mental devem facilitar o exercício 

das funções de defensores independentes (OMS, 2019) 

Consentimento informado para o tratamento/opção de habitação significa que uma pessoa recebeu 

informação relevante suficiente sobre a opção de habitação recomendada de uma forma que pudesse 

compreender, discutida em termos leigos, e que poderia utilizá-la para tomar uma decisão informada. 

A informação relevante deve incluir os potenciais benefícios e encargos da opção de 

tratamento/habitação para a saúde da pessoa, estilo de vida, os riscos, as alternativas à opção de 

tratamento/habitação recomendada, e as prováveis consequências da recusa das opções de 

tratamento/habitação recomendadas. 

Para que uma pessoa dê um consentimento informado válido, devem estar presentes três 

componentes: competência do paciente - diz respeito à capacidade de uma pessoa compreender a 

informação relevante para uma tomada de decisão; Competência (capacidade de decisão), para 

compreender a relevância da informação numa situação específica, para formar um juízo utilizando a 

informação, para escolher entre as possibilidades e para comunicar a decisão; divulgação - o 

paciente/consumidor obteve informações claras sobre o objetivo do tratamento/ habitação, 



resultados esperados, descrição do que precisa de ser feito durante o tratamento, possíveis benefícios 

e riscos, alternativas e riscos potenciais se o paciente/consumidor recusar um tratamento/ habitação 

recomendado e voluntarismo - implica que os pacientes/consumidores têm a liberdade de tomar uma 

decisão por si próprios, sem qualquer outra influência, coerção, engano e manipulação, e que o seu 

consentimento pode ser retirado a qualquer momento. 

As pessoas sem capacidade para validar o consentimento não podem compreender as informações 

relevantes para a decisão, reter essas informações, utilizá-las ou pesá-las como parte do processo de 

tomada de decisão, ou comunicar a sua decisão (quer falando, usando linguagem gestual ou qualquer 

outro meio. 

Ajudar a pessoa a considerar e expressar as suas escolhas e preferências, é a forma mais importante 

de ajuda que os profissionais de saúde mental podem prestar. Este é o trabalho de base de uma 

tomada de decisão partilhada que reúne duas fontes de especialização - o conhecimento, as 

competências e a experiência dos profissionais de saúde e de assistência social e o conhecimento e a 

experiência do próprio indivíduo sobre a sua própria condição e situação de vida. A tomada de decisão 

partilhada é a base de um consentimento verdadeiramente informado. Deve ser a principal 

competência dos profissionais da saúde mental. A partilha de decisões significa que a responsabilidade 

pela decisão é partilhada, cabe ao terapeuta e ao cliente. O terapeuta reporta ao cliente toda a 

informação sobre as opções de habitação/tratamento, ele pode recomendar uma opção e decidir 

sobre a opção em conjunto com o cliente. 

 

 
O direito a viver na comunidade, incluindo o direito ao trabalho e o direito a uma saúde e 

reabilitação ideais 

Estes direitos abrangidos pelos artigos 19, 25, 26, 27 na CNUDPD estão inter-relacionados e 

representam direitos para a saúde e qualidade de vida relacionados com a abordagem de recuperação, 

tais como a inclusão social, competências de vida independente e a implementação de métodos de 

tratamento de base probatória. Viver independentemente e ser incluído na comunidade refere-se ao 

direito de uma pessoa decidir por si própria onde, com quem e como irá viver, o direito ao apoio a 

atividades de inclusão social, o que inclui o direito ao apoio de pares. Habilitação e reabilitação (art. 

26) refere-se ao direito de uma pessoa a vários programas de reabilitação a fim de alcançar a máxima 

independência, inclusão social e participação em todos os aspetos da vida que uma pessoa deseja. A 

reabilitação deve começar na fase mais precoce possível, e deve basear-se na avaliação multidisciplinar 

das necessidades e pontos fortes individuais. Trabalho e emprego (art.27) incluem o direito das 

pessoas com deficiência a trabalhar, em pé de igualdade com os outros; isto inclui o direito à 



oportunidade de ganhar a vida através do trabalho livremente escolhido ou aceite num mercado 

aberto e num ambiente de trabalho aberto, inclusivo e acessível às pessoas com deficiência. O que 

inclui oportunidades de emprego e progressão na carreira para pessoas com deficiência no mercado 

aberto, bem como assistência na procura, obtenção, manutenção e regresso ao emprego; 

oportunidades de autoemprego, o desenvolvimento de cooperativas e o início do próprio negócio. As 

pessoas com dificuldades de saúde mental têm o direito de participar significativamente na vida 

individual e comunitária sem discriminação, estigma ou exclusão. 

 

O direito à liberdade e à segurança (artigo 14º) - A prática coerciva como a admissão involuntária, o 

isolamento, a contenção e a medicação involuntária podem causar o trauma e podem ter um impacto 

a longo prazo na vida da pessoa e podem voltar a traumatizar as pessoas que têm um historial de 

trauma, impedir a sua recuperação, prejudicar as alianças terapêuticas e serem responsáveis pela 

rutura das relações com os prestadores de serviços de saúde mental. Muitas pessoas com experiência 

de relações de prática coerciva experimentam sentimentos de perda de dignidade, degradação, 

desmoralização, demissão, humilhação, ansiedade, desamparo, impotência e rejeição por parte do 

pessoal de saúde. A coerção também pode prejudicar o moral do pessoal e traumatizar outros 

consumidores de serviços e membros do pessoal. A coerção física, mesmo quando usada como "último 

recurso", acarreta sérios riscos de dor, ferimentos, traumas e até de morte. Os traumas relacionados 

com o uso de medidas coercivas podem minar as relações terapêuticas, desencorajar a confiança nos 

sistemas de saúde mental e repelir os consumidores dos serviços de saúde de procurarem ajuda no 

futuro. 

 

A coerção pode ser eficazmente prevenida, reduzida e mesmo completamente descontinuada. 

Exemplos de boas práticas incluíram 'Seis Estratégias Fundamentais para a Minimização da Restrição', 

iniciativas 'No Force First', planeamento antecipado para evitar ou responder melhor a crises, políticas 

de 'porta aberta' em hospitais e outras estruturas, a utilização de 'casas de recuperação de crises', 

intervenções de base familiar. Dois modelos proeminentes de prestação de serviços que promovem a 

minimização da coerção são os serviços "orientados para a recuperação" e "trauma - documentado". 

O serviço de habitação de saúde mental deve ter uma política de prevenção da violência e de 

protocolos para o pessoal em caso de agressão. O pessoal e os utentes devem ser informados sobre o 

assunto e educados em estratégias de prevenção de agressões. 

A re-traumatização de pessoas com experiências passadas de trauma, por e no interior de diversos 

serviços de saúde mental é altamente prevalecente. O sistema de cuidados de trauma informado é um 

programa, organização, ou sistema que está informado do trauma percebe o impacto generalizado do 

trauma e compreende potenciais vias de recuperação; reconhece os sinais e sintomas de trauma nos 



clientes, famílias, pessoal, e outros envolvidos com o sistema; e responde integrando plenamente o 

conhecimento sobre trauma nas políticas, procedimentos, e práticas, e procura resistir ativamente à 

re-traumatização. (SAMHSA, 2014) 

Os fatores chave para o Trauma - Cuidados Informados de acordo com as orientações australianas 

sobre Trauma informam o tratamento e a organização dos cuidados – pelo Conselho de Coordenação 

de Saúde Mental 2015/2018 - incluem: 

 

1. Compreender o trauma e o seu impacto - Uma abordagem informada sobre o trauma reconhece a 

prevalência do trauma e compreende o impacto do trauma no bem-estar emocional, psicológico e 

social dos indivíduos e comunidades. 

 

2. Promover a segurança - Uma abordagem trauma-informada promove a segurança - Estabelecer um 

ambiente físico, psicológico e emocional seguro onde as necessidades básicas são satisfeitas, que 

reconhece as dimensões social, interpessoal, pessoal e ambiental da segurança e onde as medidas de 

segurança estão em vigor e as respostas dos prestadores são consistentes, previsíveis e respeitosas. 

 

3. Apoiar o controlo, a escolha e a autonomia dos consumidores - Uma abordagem trauma-informada 

valoriza e respeita o indivíduo, as suas escolhas e autonomia, a sua cultura e os seus valores. 

 

4. Assegurar a competência cultural - Uma abordagem trauma-informada compreende como o 

contexto cultural influencia a perceção e resposta a eventos traumáticos e o processo de recuperação; 

respeita a diversidade; e utiliza intervenções respeitosas e específicas dos contextos culturais. 

 

5. Relações seguras e curativas - Uma abordagem informada sobre o trauma promove relações 

curativas onde a revelação do trauma é possível e a que se responde de forma apropriada. Também 

promove a prática colaborativa, baseada em pontos fortes, que valoriza a especialização e o 

julgamento da pessoa. 

 

6. Partilha de poder e governação - Uma abordagem informada sobre o trauma reconhece o impacto 

do poder e assegura que o poder é partilhado. 

 

7.A recuperação é possível - Uma abordagem informada sobre o trauma compreende que a 

recuperação é possível para todos, independentemente de quão vulneráveis possam parecer; incutir 

esperança ao proporcionar oportunidades de envolvimento dos consumidores e dos antigos 

consumidores a todos os níveis do sistema; facilitar o apoio dos pares; concentrar-se na força e na 

resiliência; e estabelecer objetivos orientados para o futuro. 



8. Cuidados de integração - Uma abordagem informada do trauma mantém uma visão holística dos 

consumidores e do seu processo de recuperação; e facilita a comunicação dentro e entre prestadores 

de serviços e sistemas 

 

A responsabilidade nos cuidados de saúde mental está relacionada com a obrigação de vários 

intervenientes, por exemplo, pacientes, famílias, profissionais de saúde mental, serviços de saúde 

mental, organismos governamentais, serviços de pessoas com deficiência, comunidades locais, o 

público em geral de cumprirem o dever ou tarefas que lhes foram atribuídas. No contexto global 

relacionado com a CNUDPD, os Estados que assinaram a Convenção, (que é o caso da maioria dos 

países europeus), são responsáveis por assegurar o respeito pelos direitos garantidos pela Convenção, 

assegurando que todas as instituições de cuidados de saúde mental respeitam estes direitos. 

 

A responsabilidade das instituições é organizar os serviços e intervir de forma a assegurar uma saúde 

ideal e promover a recuperação e o respeito pelos direitos humanos. Além de assegurar a boa 

qualidade dos cuidados de saúde mental a nível do sistema, os Estados têm a responsabilidade de 

controlar a qualidade dos cuidados e o respeito pelos direitos humanos através de avaliação e 

monitorização regulares. Os profissionais da saúde mental têm a responsabilidade de seguir os 

princípios da ética médica, aplicar métodos de avaliação e tratamento baseados em boas normas e 

práticas alicerçadas em provas, respeitar os direitos das pessoas com dificuldades de saúde mental, 

bem como colaborar com outros serviços relevantes para a saúde mental e defender a saúde mental 

em público. 

A responsabilidade pessoal da pessoa com dificuldades de saúde mental pelos seus próprios cuidados 

é um dos princípios-chave da recuperação; implica tomar medidas e fazer o que tem de ser feito para 

ficar bem e permanecer bem, têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto com profissionais de 

saúde mental para a sua recuperação, bem como de respeitar os direitos, bem-estar e segurança de 

outras pessoas que trabalham ou utilizam estes serviços. 

 

As pessoas com problemas de saúde mental e doenças mentais têm direitos e responsabilidades a 

serem informadas e envolvidas nas decisões sobre o seu próprio tratamento individual. Também têm 

o direito de contribuir para a formulação de legislação e política de saúde mental e para a conceção, 

implementação e avaliação de serviços de saúde mental a nível nacional, regional e local para 

assegurar que os serviços satisfazem de forma abrangente as suas necessidades. Os direitos individuais 

devem ser equilibrados com os direitos dos prestadores de cuidados, das famílias e da comunidade 

em geral. 



As famílias têm a responsabilidade de cuidar da sua saúde e apoiar os seus entes queridos na 

recuperação. As comunidades têm responsabilidades de proporcionar oportunidades e recursos para 

a inclusão social, combater o estigma e a discriminação. Os meios de comunicação social também têm 

responsabilidades na reportagem e educação pública para diminuir, em vez de aumentar, o estigma. 

É da responsabilidade de todos os intervenientes capacitar as pessoas com perturbações mentais e 

prestar apoio de acordo com as suas necessidades, mas a perceção dos vários intervenientes muitas 

vezes não é suficientemente transparente. Diferentes perceções de quem deve ser responsável pela 

capacitação, apoio, inclusão social e recuperação de indivíduos com problemas de saúde mental 

podem contribuir para as suas necessidades não satisfeitas e dificultar a recuperação. A compreensão 

destas perceções pode ajudar a definir mais claramente os papéis dos intervenientes relevantes, o que 

pode melhorar os serviços de saúde mental e reforçar a responsabilização dos intervenientes. 

 

 
Indicadores de Qualidade: 

 
✓ O pessoal foi instruído sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CNUDPD); 

✓ O serviço tem uma política de prevenção da violência e protocolos para o pessoal em caso de 

agressão; 

✓ O pessoal e os consumidores são educados em estratégias de prevenção de agressões; 

✓ Os cuidados de saúde mental têm sido prestados com base no consentimento informado; 

✓ O pessoal é formado no apoio à tomada de decisões; 

✓ O pessoal tem conhecimento da responsabilidade pelo cuidado mental de todos os 

intervenientes; 

✓ O pessoal tem conhecimento das suas responsabilidades e das dos consumidores; 

✓ A regra da habitação está em conformidade com a CNUDPD; 

✓ A comunicação social é educada para relatar doenças mentais de forma não estigmatizada; 

 
 

4. REABILITAÇÃO, GESTÃO DE CASOS E TRABALHO 

ENTRE PARES 

As pessoas que necessitam de serviços de habitação têm frequentemente problemas de saúde mental 

graves e complexos, incluindo a diminuição das capacidades organizacionais, motivação e capacidade 

de gerir atividades da vida diária e de utilizar os recursos da comunidade para nela participarem. 

Necessitam frequentemente de vários tipos de apoio formal e informal, tais como gestor de casos, 



voluntários, apoio familiar e outros recursos. Vários tipos de apoio incluem: apoio emocional (alguém 

a quem confiar, que dê estima, tranquilidade, apego e intimidade); apoio instrumental (serviços, 

dinheiro, transporte); apoio informativo (aconselhamento/orientação, ajuda na resolução de 

problemas e avaliação de comportamento e ações alternativas); apoio de companheirismo (pertença, 

socialização, sentimento ligado aos outros); e validação (feedback, comparação social). Necessitam de 

reabilitação para aumentar a sua autonomia de gestão de todo o tipo de atividades e participação na 

comunidade, tais como rotina diária, acesso a recursos comunitários para inclusão social incluindo 

emprego, rede social, contacto com a família e combate ao estigma e discriminação, bem como 

aumentar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade para o agravamento da saúde mental. Sem serviços 

de reabilitação, os pacientes que dela necessitam correm o risco de ficar presos num hospital ou 

noutras instalações que não lhes permitam alcançar o seu nível ideal de autonomia. 

 

A combinação de diferentes intervenções psicossociais de base probatória é utilizada na reabilitação 

de acordo com o plano de reabilitação individual que promove a recuperação. A relação 

consumidora(a)/ terapeuta baseada na empatia, confiança mútua, respeito, capacitação, otimismo e 

esperança, é um fator chave relacionado com o resultado da reabilitação, independentemente das 

intervenções psicossociais que são fornecidas. O pessoal que trabalha em reabilitação deve fomentar 

a autonomia das pessoas, promover a participação ativa nas decisões de tratamento e apoiar a 

autogestão. O pessoal que trabalha em reabilitação deve ter competências para formar uma relação 

terapêutica e uma aliança de tratamento, fornecer gestão de casos, elaborar um plano individual de 

reabilitação que promova a recuperação, o plano conjunto de crise, bem como ter formação para 

proporcionar intervenções psicossociais de base probatória e avaliar o progresso numa base regular. 

Evidências da investigação: Meta-análises, revisões e orientações dão provas convincentes do número 

de intervenções psicológicas disponíveis para o tratamento de doentes com necessidades complexas 

de saúde mental tais como psicoeducação e gestão de doenças, formação em competências sociais, 

terapia cognitiva comportamental, formação metacognitiva, reabilitação cognitiva, intervenções 

familiares, terapia artística, emprego apoiado tal como colocação e apoio individual (CAI), bem como 

tratamento comunitário assertivo e programas de intervenção precoce como diferentes formas 

organizacionais de prestação de cuidados. 

Nenhum destes métodos tem vantagem uns sobre os outros, na maioria das vezes será necessária a 

combinação de vários métodos para alcançar os objetivos de recuperação desejados. Existem também 

provas de autogestão, entrevistas motivacionais e intervenções no estilo de vida. Pessoas com doenças 

mentais graves têm uma diferença de 10-20 anos de esperança de vida quando comparadas com a 

população em geral; esta diferença deve-se em grande parte a doenças crónicas físicas, 



particularmente doenças cardiovasculares e respiratórias. Uma revisão sistemática revelou uma 

melhoria da saúde física após a participação em intervenções no estilo de vida. 

Disponibilidade da gestão de casos é um dos indicadores de qualidade no tratamento de pessoas com 

doenças mentais graves - é uma abordagem de tratamento para pessoas com deficiências de 

funcionamento a longo prazo, que pode constituir uma barreira importante à recuperação. Inclui o 

trabalho com pacientes em casa, avaliação abrangente das necessidades, coordenação de diferentes 

serviços dentro do sistema de serviços de saúde mental e outros serviços necessários. A pessoa chave 

é o gestor de casos que assume a responsabilidade pela manutenção a longo prazo da relação 

terapêutica de apoio, independentemente da localização do paciente e do número de outros serviços 

envolvidos no tratamento do paciente. A função do gestor de casos é ajudar o paciente a identificar e 

assegurar os recursos internos e externos necessários para uma vida independente na comunidade. O 

gestor de casos está envolvido em todos os aspetos do ambiente físico e social do paciente, incluindo 

habitação, tratamento psiquiátrico, cuidados de saúde, benefícios, transporte, ambiente familiar e 

social. 

As pessoas com DMG, especialmente as do tipo de habitação apoiada, também necessitam do apoio 

da equipa móvel de Tratamento Comunitário Assertivo (TCA). A eficácia da gestão de casos tem sido 

confirmada em vários estudos. A melhor investigação é a eficácia do modelo assertivo. A gestão de 

casos reduz significativamente o número de dias no hospital e aumenta a qualidade de vida. 

Apoio individualizado por pares é um apoio personalizado prestado por um par que tem experiência 

pessoal em questões e desafios semelhantes aos de outro par, que gostaria de beneficiar desta 

experiência e apoio. O objetivo é apoiar as pessoas nas questões que consideram importantes para a 

sua recuperação de uma forma que esteja livre de pressupostos e julgamentos. O apoio de pares pode 

ser social, emocional ou prático (ou todos estes) mas, o que é importante, este apoio é mutuamente 

oferecido e recíproco, permitindo aos pares beneficiar do apoio quer o estejam a dar ou a receber. Um 

par precisa de ter em comum mais do que uma experiência partilhada de angústia mental. Os pares 

também precisam de ter uma visão partilhada do significado da recuperação, uma compreensão 

partilhada de um diagnóstico ou experiência, e uma visão partilhada de tratamentos particulares. 

O apoio dos pares é fundamental para a abordagem de recuperação. Através da partilha de 

experiências, da escuta empática e do encorajamento, os apoiantes dos pares podem acompanhar 

pessoas com deficiências psicossociais a encontrar o seu próprio significado de recuperação, a fim de 

viverem vidas gratificantes e satisfatórias. Exemplos de ações e práticas de apoio de pares incluem: 

partilhar experiências, estratégias e histórias de esperança e recuperação, encorajar as pessoas a 

assumir a responsabilidade pela sua própria vida e recuperação, encorajar as pessoas sem fazer coisas 



por elas, fornecer às pessoas informação relevante, ajudar as pessoas a construir redes sociais na 

comunidade, apoiar as pessoas a garantir que os seus direitos humanos são respeitados. O trabalho 

dos pares demonstrou produzir uma série de resultados melhorados, incluindo maior otimismo sobre 

o futuro, aumento da autoestima, maior sentido de capacitação e redução da autoestigmatização. 

Uma breve descrição das intervenções psicossociais utilizadas na reabilitação é descrita no glossário. 

 
Indicadores de Qualidade: 

 
✓ O pessoal tem a capacidade de formar relações honestas de respeito e confiança com as 

pessoas que utilizam os serviços; 

✓ O pessoal trabalha em conjunto com as pessoas que utilizam os serviços para 'co-produzir' 

serviços que apoiam os resultados da recuperação; 

✓ O pessoal apoia as pessoas para aumentar a autonomia e a inclusão social; 

✓ O plano de reabilitação tem sido discutido com os consumidores e fornecido com base no 

consentimento informado; 

✓ O paciente foi informado sobre os seus direitos; 

✓ Intervenções psicossociais de base, tais como: psicoeducação, formação de competências 

sociais, terapia cognitiva comportamental, formação metacognitiva, reabilitação 

cognitiva/reabilitação, intervenções familiares, terapia artística, emprego apoiado/ colocação 

individual e apoio (CAI) estão disponíveis; 

✓ A gestão de casos está disponível; 

✓ Está disponível o tratamento de comunidade assertiva; 

✓ O apoio de pares está disponível; 

✓ Programa para pessoas com DMG com duplo diagnóstico (psicose e dependência) está 

disponível; 

✓ O pessoal tem competência para realizar intervenções "baseadas em evidências" que apoiarão 

os objetivos de recuperação; 

✓ As intervenções baseadas em evidências são realizadas com base num plano individual de 

reabilitação; 

✓ São utilizadas medidas específicas para recolher dados, avaliar resultados e monitorizar o 

progresso. 



5. INCLUSÃO SOCIAL E RECURSOS COMUNITÁRIOS 

É bem conhecido que uma parte importante de ter e manter uma boa saúde mental reside no 

sentimento de estar incluído na sociedade. As doenças mentais podem limitar a capacidade das 

pessoas de participar na sociedade, bem como a exclusão social baseada no estigma e na discriminação 

contra pessoas com doenças mentais. Para serem iguais aos outros, muitas pessoas com dificuldades 

de saúde mental necessitam de apoio para participar na comunidade. A inclusão social para uma 

participação plena na sociedade em pé de igualdade com os outros é também um direito, segundo a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD), o que torna o 

governo e toda a sociedade responsáveis por respeitar estes direitos e prestar apoio na inclusão social 

àqueles que dele necessitam. 

 

A inclusão social consiste em poder e ter uma oportunidade de participar e contribuir para a vida 

comunitária em termos económicos, sociais, psicológicos e políticos. Está relacionada com a 

experiência de fazer parte e pertencer à comunidade e da utilização de recursos na comunidade, de 

acordo com as preferências individuais. Para o fazer é necessário ter competências pessoais, bem como 

acesso a recursos na comunidade tais como: emprego, recreação, desporto, recursos culturais, 

espirituais e outros recursos, bem como apoio se for necessário. A inclusão social deve também ser 

livre da exclusão social que provém do estigma e da discriminação que tem um impacto negativo em 

todas as áreas da vida da pessoa com dificuldades de saúde mental. A inclusão e a exclusão social estão 

estreitamente ligadas entre si e à recuperação de uma perturbação mental. O aumento da inclusão 

social diminuirá a exclusão social e promoverá a recuperação e vice-versa reduzirá a exclusão social, tal 

como a diminuição do estigma aumentará a inclusão social. 

A OMS (1980) define a exclusão social como "os processos dinâmicos e multidimensionais conduzidos 

por relações de poder desiguais que interagem em quatro dimensões principais - económica, política, 

social e cultural - e a diferentes níveis, incluindo individual, familiar, grupal, comunitário, nacional e 

global". A exclusão social está relacionada com a incapacidade de indivíduos e grupos, tais como 

pessoas com deficiência, desempregados de longa duração, etc., de participar na vida económica, 

social e cultural da sociedade onde vivem. A ênfase aqui é colocada na não participação resultante de 

restrições, em vez de escolha como resultado de uma série de fatores que se combinam para impedir 

efetivamente a participação. Estes fatores incluem desemprego, rendimento, nível de educação, 

habitação, exclusão financeira e falta de bens financeiros, saúde e mobilidade, e para as pessoas com 

doenças mentais também fatores pessoais, tais como: falta de competências, baixa autoestima, 

isolamento social devido ao estigma. 



A exclusão social é mais um processo do que um estado que muitas vezes é difícil de inverter, pelo que 

deve ser prevenida e substituída pela inclusão social o mais rapidamente possível. Vista de uma forma 

mais ampla, a exclusão social não tem apenas a ver com a exclusão dos papéis sociais - tem também a 

ver com a redução do acesso a muitos recursos na comunidade em áreas importantes para a qualidade 

de vida. 

Estratégias para aumentar a inclusão social e eliminar a exclusão social 

 
A inclusão social de pessoas com dificuldades de saúde mental é o processo para melhorar a 

capacidade, oportunidade e dignidade das pessoas desfavorecidas com base nas suas condições de 

saúde mental, para participarem na sociedade. As estratégias podem incluir influenciar a capacidade 

das pessoas para a inclusão social e aumentar as oportunidades de utilizar os recursos da comunidade 

como outros cidadãos ou, a combinação de ambos. As estratégias devem ser individualizadas porque 

a inclusão social pode ter significados e objetivos diferentes para cada pessoa. Muitos consumidores 

de serviços desejam mais amigos e relações, aceitação por parte dos vizinhos, empregadores e 

famílias, mais oportunidades para diferentes atividades culturais e de lazer e fazer parte de grupos e 

comunidades. 

As estratégias incluem: 

 
Desenvolver serviços de recuperação e de saúde mental respeitáveis 

 
Um serviço de saúde mental socialmente inclusivo inclui uma prática orientada para a recuperação, 

uma ênfase nos resultados sociais e na participação e que respeita os direitos das pessoas com 

dificuldades de saúde mental, promove a cidadania, a igualdade e está livre de estigma e 

discriminação. Um papel fundamental dos serviços de recuperação é apoiar as pessoas a 

ganhar/recuperar o seu lugar nas comunidades onde vivem e a participar nas atividades e 

oportunidades principais juntamente com todas as outras pessoas. Todas as intervenções fornecidas 

devem capacitar as pessoas com dificuldades de saúde mental e as suas famílias para construir 

resistência ao stress, desenvolver e sustentar a rede de apoio social, melhorar as oportunidades de 

emprego e envolver-se na comunidade de acordo com a sua escolha e preferências. 

As intervenções que envolvem formação de competências sociais em situação real, autogestão, apoio 

ao emprego, intervenções familiares, lidar com o estigma e a autoestigmatização podem capacitar a 

pessoa e facilitar a inclusão social. O acesso a uma rede social bem desenvolvida pode ter benefícios 

para os indivíduos, para além de melhorar o seu sentido subjetivo de 'pertença'. Estas redes podem 

também facilitar o acesso a recursos económicos, culturais e de informação, que depois beneficiam o 

indivíduo. 



Os serviços socialmente inclusivos e orientados para a recuperação devem ter fortes relações 

estratégicas com o leque necessário de agências de assistência social, por exemplo, habitação, 

emprego ou redes comunitárias. As pessoas geralmente melhoram nos serviços que abraçam a 

inclusão social, com profissionais de saúde mental capazes de minimizar o impacto que a doença tem 

no funcionamento social e com oportunidades para as pessoas serem incluídas em papéis sociais 

chave, tais como no emprego e nas relações pessoais e sociais. A prestação de cuidados que utiliza 

abordagens socialmente inclusivas e de recuperação, de acordo com as preferências e escolhas dos 

consumidores dos serviços, é suscetível de conduzir a melhores resultados para estes consumidores e 

permitir-lhes viver as vidas que desejam levar. Foram postas em prática várias iniciativas, tanto por 

prestadores de cuidados de saúde como por ONG e organizações voluntárias, para combater o 

isolamento social. 

Envolvimento em diferentes atividades na comunidade, incluindo o emprego 

O envolvimento em várias atividades comunitárias disponíveis para todos os cidadãos, tais como a 

participação em atividades recreativas, culturais, artísticas, educacionais, culinárias e outras atividades 

significativas, deve ser ao lado de outros membros da comunidade sem deficiências, com base em 

interesses partilhados. Através de diversas atividades as pessoas podem desenvolver capacidades 

sociais, melhorar a autoestima, formar relações interpessoais, melhorar a sua capacidade de viver de 

forma independente, e superar a solidão. 

Embora, muitas pessoas com graves dificuldades de saúde mental queiram e possam trabalhar, 

necessitam de apoio para encontrar e manter o emprego. Há bons indícios de que os programas de 

emprego apoiados para pessoas com necessidades complexas de saúde mental é uma estratégia eficaz 

para a inclusão social. A possibilidade de inclusão no trabalho através da economia social e programas 

especiais de assistência ao emprego, tais como a colocação individual e o apoio é uma importante 

estratégia de inclusão social que tem efeitos benéficos para a saúde. O desenvolvimento de 

organizações de economia social tais como cooperativas, associações, fundações, empresas sociais, 

etc. contribuem para o desenvolvimento de redes formais e informais de pessoas, conhecimentos e 

recursos. Tem potencial para envolver pessoas "difíceis de alcançar" que podem não estar dispostas a 

envolver-se com agências governamentais, bem como potenciais organizações de advocacia e de 

capacitação dos consumidores. A colocação apoiada como evidência de um modelo de base de 

emprego apoiado para pessoas com doenças mentais graves tem provado que o emprego é um 

poderoso instrumento para facilitar a inclusão social com impacto benéfico na saúde mental. 

Para estimular a inclusão social recomenda-se um folheto ou tabela sobre recursos e organizações 

comunitárias disponíveis (por exemplo, programas geradores de rendimentos em ONG na 

comunidade; agências governamentais para serviços sociais tais como habitação, alimentação, ou 



outros subsídios; oportunidades de educação e formação profissional; grupos de apoio de pares; 

programas, atividades e eventos sociais e culturais, etc.). A brochura pode ser utilizada pelo pessoal 

ou pelas pessoas que utilizam o serviço para se ligarem a outros serviços fora do sector da saúde 

mental. 

 

Voluntariado 

 
O isolamento social experimentado por indivíduos com necessidades complexas de saúde 

mental/DMG pode ser enfrentado através de intervenções de organizações de voluntariado, 

representando um recurso importante para os serviços de saúde quando utilizado de forma eficiente. 

O voluntariado é tempo dado voluntariamente para o bem comum e sem ganhos financeiros, mas os 

voluntários podem receber o reembolso de despesas de bolso. O termo "voluntariado" abrange uma 

grande diversidade de atividades na sociedade. Pode ser formal ou informal. O voluntariado informal 

inclui ajudar amigos e familiares com coisas como babysitting, reparações domésticas ou cuidados. 

O voluntariado formal ocorre geralmente através de uma instituição de caridade ou de outras 

organizações sem fins lucrativos ou comunitárias. Embora o voluntariado proporcione benefícios 

substanciais à sociedade, é importante que também proporcione benefícios significativos para os 

próprios voluntários. O voluntariado está relacionado com muitos benefícios; pode dar um sentido de 

realização e propósito, ajudar a sentir-se parte de uma comunidade, melhorar a autoestima e 

confiança, partilhar talentos, aprender novas competências e criar um melhor equilíbrio trabalho-vida, 

ajudar a combater o stress, a solidão, ajudar a conhecer novas pessoas, que podem ajudar a sentir-se 

mais ligadas e valorizadas e trazer sentido e propósito na vida. O voluntariado também dá a 

oportunidade de praticar e desenvolver competências sociais e promover a recuperação da saúde 

mental. 

A convivência é uma forma comum de voluntariado que geralmente envolve um companheirismo de 

apoio individual com um não profissional durante um período de tempo regular. A convivência é 

facilitada por uma organização de voluntariado ou um serviço de saúde ou social para promover uma 

relação de apoio entre um voluntário e um indivíduo com uma perturbação mental. A maior eficácia 

pode ser alcançada através do equilíbrio entre a frequência, comprimento e modalidade de amizade. 

Pensa-se que os benefícios de fazer amizade são particularmente relevantes para indivíduos com 

psicose, que experimentam níveis mais elevados de isolamento social do que a população em geral. 

 
 
 

Evidências para intervenções que promovam a inclusão social 



Há um conjunto crescente de evidências que demonstram que as pessoas, que vivem com 

necessidades complexas de saúde mental e que recebem um apoio bem planeado e abrangente na 

comunidade, têm uma melhor qualidade de vida, desenvolvem um melhor nível de funcionamento e 

contactos sociais, autoestima, autodeterminação e têm menos recaídas, bem como participam em 

oportunidades sociais, educacionais, de formação, de voluntariado e de emprego. A amizade 

demonstrou ter benefícios para pessoas com doenças mentais e físicas, tais como uma redução dos 

sintomas, isolamento social e melhores resultados relatados pelos doentes, incluindo bem-estar e 

qualidade de vida. Programas de convivência para indivíduos com psicose demonstraram ser uma 

experiência que vale a pena tanto para amigos como para pacientes. Contudo, a participação também 

requer perseverança e flexibilidade de ambas as partes. Diferentes fatores, tais como fatores de 

motivação pessoal, preferências dos participantes pela frequência das reuniões, têm de ser 

considerados no desenvolvimento e gestão de um programa de convivência, a fim de fornecer um 

apoio eficaz tanto aos amigos como aos consumidores. 

As instalações de saúde mental isoladas e não ligadas à comunidade, que não incluem a inclusão social 

como um objetivo de tratamento/reabilitação impedem a recuperação. As pessoas devem ser 

capacitadas, encorajadas e apoiadas para poderem ter acesso aos recursos da comunidade a que 

aspiram. As pessoas com doença mental que vivem em qualquer tipo de habitação devem ter a 

oportunidade de não serem apenas pacientes ou consumidores diagnosticados com doença mental, 

recetores passivos de tratamento e apoio, mas indivíduos com os seus valores únicos como pessoa, 

cidadãos iguais aos outros, que também podem contribuir para a sociedade. Para proporcionar estes 

serviços de habitação têm de operar numa cultura de recuperação e respeito pelos direitos humanos, 

bem como promover a inclusão social. 

Exemplo de boa prática https://youtu.be/LOZ5u4fuCcs 
 

Programa de saúde mental da comunidade urbana, Pune. Bapu Trust for Research on Mind and 

Discourse, 2013.  https://youtu.be/Ozqq5rET9kk 
 

Indicadores de Qualidade 

 
✓ Serviço de apoio aos consumidores na inclusão social em várias áreas, tais como: emprego, 

desporto, diferentes tipos de oficinas atividades culturais, voluntariado para se encontrarem 

com amigos, familiares, juntarem-se a eventos comunitários e muito mais; 

✓ As comunidades têm informação facilmente acessível sobre diferentes programas que 

promovem a inclusão social. 

https://youtu.be/LOZ5u4fuCcs
https://youtu.be/Ozqq5rET9kk


6. FLEXIBILIDADE E COORDENAÇÃO ENTRE OS 

SERVIÇOS 

A OMS assinala que os serviços de saúde mental comunitários bem integrados estão associados a 

melhores resultados de tratamento relacionados com o aumento da qualidade de vida, melhor 

colaboração no tratamento, menos estigma, estabilidade habitacional, e oportunidades de trabalho 

(Assembleia Mundial da Saúde, 2013). Para alcançar a boa qualidade dos cuidados e melhores 

resultados para a saúde mental das pessoas com dificuldades de saúde mental, deve ser estabelecida 

uma colaboração multidisciplinar e multissectorial para criar uma rede significativa serviços 

relacionados com a saúde mental interligada como outros serviços da área social, emprego e ONG. 

Deveria incluir as opções de internamento, ambulatório, bem como as opções de residência para 

pessoas com necessidades complexas de saúde mental. 

 

A saúde mental comunitária é a abordagem integrada à saúde mental que utiliza recursos sociais para 

assegurar que as pessoas com problemas de saúde mental tenham direito a cuidados acessíveis e 

sejam apoiadas no seu próprio ambiente para trabalharem na sua recuperação. A saúde mental 

comunitária requer uma combinação de intervenções farmacológicas, psicológicas, somáticas e sociais 

complementares. Isto envolve uma abordagem dentro do próprio contexto, o que requer a vontade 

de utilizar intervenções bem-sucedidas de uma forma flexível para fazer justiça a uma situação 

específica e a disponibilidade de, juntamente com o cliente, sempre que possível com o seu grupo de 

apoio, redigir um plano de tratamento a partir dos seus próprios recursos de contexto. 

Os Cuidados de Saúde Mental não o podem fazer sozinhos e requerem uma boa cooperação com o 

consumidor e a sua rede informal, o município, o médico de clínica geral e outros intervenientes 

relevantes. Os vários serviços e intervenções de saúde mental devem ser utilizados de acordo com o 

estado clínico do paciente e avaliados os fatores sociais e psicológicos que contribuem para os 

problemas de saúde mental e que constituem um obstáculo à recuperação. É por isso que a troca de 

informações e a colaboração entre os vários interessados deve ser estabelecida e mantida numa base 

contínua. As redes estabelecidas entre os diferentes serviços de saúde mental e os serviços com ela 

relacionados proporcionam aos pacientes a oportunidade de utilizar serviços e intervenções que se 

adequam às suas necessidades de recuperação. É essencial que toda a rede de serviços partilhe a visão 

da recuperação. 

A colaboração e coordenação entre diferentes departamentos de saúde mental com o objetivo de 

ajudar a recuperação de cada paciente individual é um processo criativo para descobrir o que e para 

quem funciona melhor. Sempre que for necessário, deve ser garantida a continuidade dos cuidados. 



Os serviços hospitalares agudos e os serviços de equipas móveis ambulatórias, assim como a habitação, 

os serviços de emprego, os programas implementados pelas ONG devem estar ligados e ser 

transparentes. Os consumidores dos serviços de saúde mental e todos os interessados devem ser 

informados sobre a existência destes serviços, o conteúdo do seu trabalho e os métodos de admissão 

a esses serviços. Os profissionais da saúde mental têm também um papel importante na ligação dos 

consumidores dos serviços com os das ONG na comunidade, bem como com os serviços de habitação 

e emprego e outros recursos na comunidade relevantes para a recuperação da saúde mental. O que 

requer uma relação contínua com todos os intervenientes responsáveis pela melhoria da saúde mental 

de papéis diferentes, mas complementares. 

 

Organizações Não-Governamentais (ONG) são organizações sem fins lucrativos, ou organizações da 

sociedade civil que desempenham um papel fundamental como defensores, prestadores de serviços, 

ativistas e investigadores numa série de questões relacionadas com o desenvolvimento humano e 

social. Para um bom funcionamento do sistema de saúde mental com resultados de recuperação 

esperados, a cooperação entre organizações públicas e não-governamentais deve ter lugar de forma 

complementar e o seu papel no seio do sistema de saúde mental deve ser transparente. As atividades 

das ONG incluem tratamento, reabilitação, cuidados comunitários, investigação, formação e 

desenvolvimento de capacidades, sensibilização e lobbying. As organizações de saúde mental sem fins 

lucrativos e orientadas para os serviços tendem frequentemente a confiar nos conhecimentos 

profissionais e estão em grande medida organizadas de forma semelhante às organizações 

profissionais. 

O intercâmbio mútuo entre consumidores e profissionais é hoje reconhecido em muitas ONG onde os 

membros confiam nas competências profissionais, bem como nos sistemas de cuidados de saúde 

mental, onde o interesse por "peritos de acordo com a experiência" está a crescer. As ONG lidam 

frequentemente com grupos de autoajuda ou outro tipo de serviço chamado grupo de apoio, tais como 

famílias e parentes, sem-abrigo ou outros grupos que proporcionam diferentes tipos de workshops. 

Algumas delas têm atividades em cooperação com o sistema de saúde mental, com o objetivo de 

representar o movimento do consumidor nos conselhos de administração ou comissões, ou para 

participar na formação do pessoal. 

Indicadores de Qualidade 

 
✓ O serviço faz parte de uma rede de saúde mental comunitária; 

✓ O serviço tem uma colaboração bem estabelecida com todos os intervenientes relevantes; 

✓ O papel do serviço é transparente para outros serviços em rede; 



✓ As ONG são parte complementar da rede; 

✓ Todas as partes interessadas partilham a visão da realidade da recuperação. 

Video útil: 

 
“Not Without Us” [Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/fv9jbKFANZc 

 
 

 

7. AUMENTAR AS COMPETÊNCIAS CONTRA O ESTIGMA 

E A DISCRIMINAÇÃO 

O estigma relacionado com as doenças mentais constitui um obstáculo importante à recuperação e à 

plena participação na sociedade das pessoas com doença mental. O estigma e a discriminação em 

relação às doenças mentais têm sido descritos como tendo consequências piores do que as próprias 

condições. O estigma também pode criar um círculo vicioso de discriminação, reforçando atitudes 

negativas, diminuindo a autoestima e levando a um efeito de tratamento insatisfatório ou a uma 

elevada probabilidade de recaída. A estigmatização ocorre em múltiplos níveis simultaneamente - 

intrapessoal como um estigma próprio, interpessoal em relação aos outros, e estrutural em políticas, 

leis e sistemas discriminatórios e/ou de exclusão. 

 

A nível individual, o estigma é uma barreira significativa à habitação, ao emprego, à melhoria dos 

rendimentos e aos cuidados de saúde. Infelizmente, o estigma também existe entre os prestadores de 

cuidados de saúde mental. A investigação demonstra que os prestadores de cuidados de saúde mental 

tendem a ter opiniões pessimistas sobre a realidade e a probabilidade de recuperação de doenças 

mentais, o que é experimentado como uma fonte de estigma e uma barreira à recuperação para as 

pessoas que procuram ajuda para doenças mentais. Portanto, é necessário trabalhar continuamente 

na construção de uma cultura de recuperação dentro do sistema de saúde, de saúde mental e social, 

assim como na construção da cultura dos direitos humanos. 

O estigma é uma fonte importante de stress psicológico, quer seja decretado, internalizado ou 

antecipado, pelo que devem ser tomadas medidas no campo das estratégias anti-estigma a nível 

global. 

As estratégias anti-estigma foram categorizadas em termos de educação (substituindo mitos sobre 

doenças mentais por conhecimentos precisos), contacto (usando interações diretas ou indiretas - isto 

é, parassociais - com pessoas que têm uma doença mental para desafiar preconceitos), e protesto 

(tentativas de suprimir atitudes estigmatizantes e representações de doenças mentais). Existe uma 



opinião predominante de que as intervenções contendo contacto social e narrativas na primeira 

pessoa foram mais eficazes do que outras, mas a educação e as intervenções de contacto foram ambas 

eficazes. 

O estigma também é influenciado pelas representações mediáticas, que podem influenciar os fatores 

de estigma como o medo e as atitudes prejudiciais, pelo que são importantes intervenções que 

reduzam o estigma nos meios de comunicação e aumentem a consciência da importância da saúde 

mental. De acordo com recomendações da Associação Psiquiátrica Mundial, para que o programa anti- 

estigma seja bem-sucedido: deve ser implementado a nível nacional e dirigido a grupos-alvo de 

particular relevância para as pessoas com problemas de saúde mental, os consumidores dos serviços 

devem ser incluídos em todo o processo, desde o planeamento, passando pela implementação, até à 

avaliação, e visam a mudança de comportamento; enviar uma mensagem clara; o programa deve ser 

contínuo e financiado com fundos públicos e apoiado pelo governo; é necessária ação a vários níveis, 

bem como coordenação a nível local, regional e nacional. 

Revisões narrativas da investigação sobre o estigma da saúde mental identificaram a educação - e/ou 

campanhas de comunicação de massas baseadas no contacto que foram associadas a melhores 

atitudes e/ou conhecimentos públicos, incluindo diferentes programas na UE e em todo o mundo. 

Algumas foram também associadas a uma redução na discriminação relatada por pessoas que vivem 

com doenças mentais, tais como "Like Minds, Like Mine" na Nova Zelândia e "Time to Change" em 

Inglaterra. 

Intervenções para combater a autoestigmatização 

 
O autoestigma ou estigma internalizado refere-se ao processo de transformação de identidade 

relacionado com a aceitação de atitudes estereotipadas em relação a doenças mentais, por uma 

pessoa com doença mental, como pessoalmente relevante, o que leva a uma diminuição da autoestima 

e autoeficácia, dificuldades na recuperação e leva a uma variedade de consequências negativas num 

ciclo vicioso de estigma. Dado o facto de que a autoestigmatização causa uma série de consequências 

negativas ainda mais do que a própria doença, é necessário que a prevenção da autoestigmatização 

seja um dos objetivos desde o primeiro contacto dos pacientes com os serviços de saúde mental. Para 

intervenções que visam o autoestigma da saúde mental úteis para a prevenção e redução da 

autoestigmatização, ver bibliografia e exemplos de boas práticas. 

Assim, para abordar essa causa raiz do estigma, de acordo com o Relatório sobre o Estado da Saúde 

Pública no Canadá (2019), precisamos absolutamente que todos se agarrem a esse espelho e se 

questionem sobre como estou implicado nestes sistemas e estruturas que discriminam, que 



estereotipam, que magoam as pessoas. Como posso ser um agente de mudança, o que posso fazer 

para deter e desorganizar essas práticas e políticas que são tão prejudiciais para muitos de nós?". 

Indicadores de Qualidade 

 
✓ O pessoal é educado sobre o estigma, a discriminação e as suas consequências na saúde 

mental; 

✓ A cultura do Serviço baseia-se na recuperação, transmite esperança, otimismo e realidade da 

recuperação; 

✓ O Serviço toma parte em iniciativas anti-estigma na comunidade; 

✓ O Serviço fornece um programa de prevenção de autoestigmatização, incluindo as 

competências para lidar com o estigma social e a discriminação. 

 

 
Exemplos de boas práticas 

 
• SANE Austrália http://www.sane.org 

• Time to Change Time 

https://www.time-to change.org.uk/about-us 

https://www.time-to-change.org.uk/news-media. 

• Opening Minds Canada https://www.mentalhealthcommission.ca/ English/opening-minds 

• Like Minds Like Mine in New Zealand https://www.likeminds.org.nz/ 

• ONE of US One of us é um programa nacional dinamarquês, http://en-af- 

os.dk/English/About%20us.aspx 

 
 

 

8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE MENTAL 

Os serviços de saúde mental de boa qualidade devem funcionar de acordo com a prática de base de 

provas, com previsão de bons resultados medidos por uma boa saúde mental e satisfação dos 

consumidores. Clínicos e gestores precisam de informação para atuarem da forma mais eficaz e 

eficiente e assim garantir a qualidade cuidados de saúde. 

 

A avaliação e monitorização são ferramentas para avaliar se o serviço funciona numa boa direção 

implementando intervenções e programas que têm um efeito benéfico na saúde mental dos 

consumidores, medido por indicadores de qualidade. Os indicadores de qualidade fornecem a principal 

http://www.sane.org/
http://www.time-to-change.org.uk/news-media
http://www.mentalhealthcommission.ca/
https://www.likeminds.org.nz/
http://en-af-/


ligação entre a prática baseada em provas e a melhoria dos resultados. Devem ser relevantes para a 

medição dos resultados da recuperação a nível dos consumidores individuais, bem como a nível de 

serviço. O acompanhamento e a avaliação são necessários para avaliar se um programa, projeto ou 

intervenção está ou não a alcançar os seus resultados desejados. Por conseguinte, a implementação 

de qualquer programa ou intervenções requer monitorização, revisão e avaliação para determinar se 

as ações necessárias estão a ter lugar e se os resultados estão a ser alcançados. 

A monitorização refere-se às visitas, observações e perguntas que fazemos enquanto um programa 

está a ser implementado para ver se está a progredir como esperado. Uma das questões-chave, na 

monitorização dos programas, é também assegurar que o programa não está a causar danos. Quando 

feitas corretamente, a monitorização e avaliação utilizam informações para demonstrar mudanças 

positivas, negativas, diretas ou indiretas que tenham ocorrido e metas atingidas ou não atingidas, ao 

mesmo tempo que fornece lições para consideração em trabalhos futuros. 

A monitorização e avaliação são também necessárias para a aprendizagem, contextualização, 

adaptação de programas e responsabilização. É importante que a informação de monitorização e 

avaliação, em formatos apropriados, seja partilhada com os indivíduos e comunidades envolvidas no 

trabalho e outros que possam beneficiar da revisão dos resultados (tais como outras organizações, 

doadores e autoridades governamentais nacionais ou regionais). Do mesmo modo, a monitorização 

que monitoriza o progresso, avaliação, refere-se ao exame de um programa no início, no meio e após 

a sua conclusão para ver se atingiu os resultados desejados. Obviamente, é importante saber quais são 

os resultados desejados a fim de os avaliar. É por isso que são necessários indicadores. Os indicadores 

são uma unidade de medida que especifica o que deve ser medido; os indicadores destinam-se a 

responder se o impacto, os resultados ou os resultados desejados foram alcançados ou não. Os 

indicadores podem ser quantitativos (por exemplo, o número de hospitalizações) ou qualitativos (por 

exemplo, conhecimentos, capacidade). A monitorização e a avaliação são duas práticas ligadas, mas 

separadas. 

A monitorização é a recolha sistemática de informação que avalia o progresso ao longo do tempo, a 

avaliação avalia a informação específica em pontos específicos do tempo para determinar se as ações 

tomadas alcançaram os resultados pretendidos. A monitorização refere-se ao seguimento de rotina de 

elementos-chave das atividades da organização, enquanto a avaliação se refere a um processo de 

avaliação sistemática do valor e eficácia de uma atividade. A avaliação é essencial para compreender 

se a organização está a ter o impacto que se prevê. Tanto a monitorização como a avaliação ajudarão 

também a identificar fatores que estão a facilitar a(s) meta(s) e os objetivos da organização ou a atuar 

como barreiras à sua consecução. 



O tipo especial de avaliação é uma avaliação de impacto. Uma avaliação de impacto baseia-se em 

métodos rigorosos para determinar as mudanças nos resultados que podem ser atribuídas a uma 

intervenção específica com base na análise de causa e efeito. As avaliações de impacto devem ter em 

conta o contra factual - o que teria ocorrido sem a intervenção através da utilização de uma conceção 

experimental ou quase-experimental, utilizando grupos de comparação e tratamento. As avaliações 

de impacto servem frequentemente um objetivo de responsabilização para determinar se e como um 

programa funcionou. As avaliações de impacto também podem ajudar a responder a questões de 

conceção de programas para determinar qual, entre várias alternativas, é a abordagem mais eficaz. O 

Banco Mundial desenvolveu as orientações para determinação quando uma avaliação de impacto 

pode ser útil. 

Não é viável realizar avaliações de impacto para todas as intervenções. Seguem-se exemplos dos tipos 

de intervenção quando a avaliação de impacto seria útil: se for um esquema de intervenção inovador, 

tal como um programa piloto, se a intervenção tiver de ser ampliada ou replicada num cenário 

diferente, se a intervenção for estrategicamente relevante e exigir muitos recursos, se a intervenção 

não for testada, se os resultados da intervenção influenciarem decisões políticas chave. Mais sobre 

avaliação de impacto em OECD Principles for Impact Evaluation 

 
A medição da cultura organizacional da recuperação e do processo de recuperação individual 

 
A análise sistemática de dados sobre a coerência interna, validade convergente e estrutura fatorial de 

instrumentos para medir a recuperação a nível individual e avaliação da orientação dos serviços de 

saúde mental para a recuperação recomendaram a utilização na prática dos seguintes instrumentos 

de avaliação dos serviços: A Recovery Self Assessment (RSA), INSPIRE, Recovery Assessment Scale (RAS) 

Ilness Management and Recovery Scales (IMR), Stages of Recovery Instrument (STORI) , Recovery 

Process Inventory (RPI), Recovery Oriented Systems Indicators (ROSI), Recovery Promotion Fidelity Scale 

(RPFS). 

Os resultados dos consumidores são os critérios mais importantes para avaliar tanto as estratégias de 

intervenção como as de implementação. Os seguintes instrumento avaliam o processo de recuperação 

pessoal que satisfaz os critérios de fiabilidade, convergência e construção de validade e avalia a 

mudança: Escala de Avaliação da Recuperação (EAR/RAS); Medida de Recuperação da Saúde Mental 

(MHRM), Gestão de Doenças e Escala de Recuperação (IMR), Fases do Instrumento de Recuperação 

(STORI) Fases da Escala de Recuperação (SRS), Questionário sobre o Processo de Recuperação (QPR), 

MHRS (Mental Health Recovery Star) e RPI (Recovery Process Inventory). 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/37671602.pdf


Avaliação, análise e acompanhamento da orientação de recuperação e respeito pelos direitos 

humanos nas instituições de saúde mental 

O Kit de Ferramentas QualityRights da OMS baseia-se na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Fornece orientação prática sobre: os direitos humanos e os 

padrões de qualidade que devem ser respeitados, protegidos e cumpridos tanto em estruturas de 

saúde mental e de cuidados sociais ambulatórios; preparação e realização de uma avaliação 

abrangente das estruturas; e comunicação dos resultados e formulação de recomendações 

apropriadas com base na avaliação e estímulo às estruturas a desenvolver e pôr em prática um plano 

de melhoria. O tema da avaliação inclui os seguintes artigos da CNUDPD: Direito a um Padrão de Vida 

Adequado (art. 28); Direito ao Desfrute do Mais Alto Padrão Atingível de Saúde Física e Mental (art. 

25); Direito ao Exercício da Capacidade Jurídica e à Liberdade Pessoal e à Segurança da Pessoa (art. 12 

& 14 ); Liberdade da Tortura ou Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante ou da Exploração, 

Violência e Abuso (art. 15 & 16) O Direito a Viver Independentemente e a Ser Incluído na Comunidade 

(art. 19). 

Mais informação em WHO QualityRights Tool Kit (OMS, 2017). 
 

Indicadores de qualidade para apoiar a recuperação a nível individual e das organizações: 

 
✓ As relações de recuperação-promoção da equipa baseadas em princípios-chave de 

recuperação, tais como esperança e otimismo, empatia e capacitação; 

✓ O serviço utilizou os instrumentos fiáveis para a avaliação da cultura de recuperação; 

✓ O serviço utilizou os instrumentos fiáveis para a avaliação do processo de recuperação pessoal; 

✓ O serviço efetuou uma autoavaliação da qualidade do serviço, de acordo com o Kit de 

Ferramentas QualityRights; 

✓ Um organismo independente monitoriza os serviços numa base regular; 

✓ O serviço tem serviço de apoio de pares; 

✓ O serviço tem uma política de redução/fim da prática de coação; 

✓ Os consumidores dos serviços sentem que o pessoal desses serviços está a tentar ajudá-los na 

sua recuperação; 

✓ O serviço baseia o tratamento no plano de cuidados individuais com os objetivos de 

recuperação; 

✓ Os serviços apoiam a inclusão social; 

✓ Os serviços têm um procedimento para apoiar o desenvolvimento do plano de recuperação 

do consumidor; 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241548410


✓ O plano de recuperação inclui a identificação de sensibilidades pessoais e sinais de angústia, 

bem como um plano de intervenção em caso de crise; 

✓ A instituição controla a qualidade dos cuidados de saúde mental com base na recuperação e 

no respeito dos direitos humanos. 

 

 

9. APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

A aprendizagem ao longo da vida é definida como o processo contínuo, formal ou informal, de 

desenvolvimento e melhoria dos conhecimentos, atitudes e aptidões de cada pessoa. A aprendizagem 

ao longo da vida na habitação é um requisito básico para garantir a qualidade da habitação, e deve 

estar disponível para todos os envolvidos na habitação: profissionais de saúde mental, consumidores, 

famílias, voluntários e outros. A aprendizagem ao longo da vida traz reforços e desafios aos 

conhecimentos, competências e atitudes já adquiridos. 

 

A abordagem da recuperação e dos direitos humanos é um desafio para a aprendizagem ao longo da 

vida porque testa todos os nossos conhecimentos anteriores sobre perturbações mentais, 

especialmente a abordagem biomédica, o prognóstico e as possibilidades de recuperação. Esta 

abordagem relativamente nova requer uma mudança de atitudes, de uma abordagem paternalista em 

direção a uma base de decisão e tratamento partilhado no consentimento informado, a 

implementação de novas práticas, tais como trabalhos de pares de pessoas que são especialistas pela 

sua experiência, passando do resultado clínico para a inclusão social e recuperação pessoal. 

Em resumo, todos os tópicos educacionais abordados nesta brochura devem fazer parte da 

aprendizagem ao longo da vida, a fim de aumentar as competências de todos os intervenientes 

envolvidos nos serviços de habitação. A aprendizagem deve incluir vários modelos de aprendizagem, 

tais como supervisão, palestras, autoeducação, cursos a distância e outros de uma forma abrangente, 

para que diferentes formas de educação sejam complementares umas às outras. A supervisão é uma 

parte importante da educação. Assegura que o programa dos serviços está a ser prestado com algum 

grau de fidelidade e é útil para abordar quaisquer questões que possam surgir, especialmente questões 

pessoais e interpessoais, que possam afetar o desempenho de um funcionário ou o desempenho do 

programa como um todo. Desta forma, as reuniões frequentes de equipa e supervisão individual são 

benéficas. 

Indicadores de qualidade 

 
✓ A aprendizagem ao longo da vida é realizada regularmente no serviço; 



✓ A aprendizagem ao longo da vida é obrigatória para todos os funcionários. 

 
 

10. DO PROBLEMA À SOLUÇÃO 

Os conhecimentos, competências e aptidões de todas as partes interessadas relevantes em matéria 

de habitação devem basear-se na recuperação e no respeito dos direitos humanos. Nesta secção há 

alguns exemplos de problemas e soluções da situação real comum a muitos serviços de habitação para 

pessoas com doenças mentais graves, que podem ser úteis para os leitores desta brochura. 

 

Júlia e Mário de uma comunidade de reabilitação com idades entre os 30 e 40 anos, ambos 

diagnosticados com distúrbios psicóticos, estão em relação romântica, agora há ? anos. Cerca de um 

ano após o início da sua relação, decidem, também com o apoio dos técnicos, ir viver juntos num 

apartamento alugado. Ela sempre manteve uma atitude protetora e carinhosa para com o seu 

parceiro. Até à morte da sua mãe. Antes da morte da sua mãe, a mulher era protetora e carinhosa, ela 

tomava conta da gestão da casa: pagamento de serviços públicos, compras, preparação de refeições e 

organização do tempo livre eram todos geridos por ela; assim como tomava conta dos cuidados e 

controlo da nutrição do seu parceiro, que estava com excesso de peso. A relação após a morte da mãe 

da mulher muda, ela retira-se das tarefas anteriormente geridas. O parceiro começa a fazer compras, 

cozinha, cuida da sua saúde. Passa muito tempo com o seu companheiro. Há uma inversão de papéis 

após a morte da mãe de Júlia. Júlia está deprimida em relação ao processo de luto e de não poder 

funcionar no seu papel anterior, cuidando de tudo. 

Problema: Como lidar com uma situação de crise 

Solução: Uma situação de crise é sempre uma oportunidade de melhoria. As pessoas podem aprender 

com a crise; é uma oportunidade para aumentar a resiliência e o crescimento pessoal. Neste exemplo 

é importante compreender que a crise, a perda da mãe leva à depressão de Júlia, que é a forma de 

Júlia lidar com o stress da perda. Como consequência da depressão, ela não foi capaz de desempenhar 

o seu anterior papel de superproteção em relação ao seu parceiro, o que pode criar outro stress para 

Júlia devido à sua perceção do papel das mulheres, fazê-la sentir-se culpada, o que pode ser um fator 

psicológico que pode prolongar a depressão. Numa crise, o parceiro demonstrou que é capaz de cuidar 

de Júlia e demonstrou boas capacidades para realizar as atividades de autocuidado necessárias para a 

vida quotidiana. Júlia precisa de ajuda profissional para sair da depressão que pode incluir a introdução 

de antidepressivos e conversar com ambos os parceiros sobre os papéis um do outro nas atividades 

da vida quotidiana e a possível responsabilidade partilhada na realização das atividades da vida 



quotidiana. Haverá necessidade de falar sobre as suas perceções do papel da mulher e do homem na 

relação com os parceiros. 

 
 

Maria, de trinta anos, que tem vivido num apartamento apoiado com duas outras mulheres, apoiadas 

pelos profissionais de uma cooperativa que colabora com o Centro de Saúde Mental (CSM). Os 

profissionais estão presentes no apartamento durante quatro horas por semana. Após duas semanas 

a viver no apartamento ela chama alarmada o seu psiquiatra no CSM, onde é seguida por um problema 

de saúde mental diagnosticado como distúrbio de personalidade limítrofe (boarderline). Ela relata que 

a caldeira do apartamento está avariada e que a casa está fria e não há água quente. 

Problema: O problema aqui é como agir numa situação de stress que pode acontecer a todos na vida 

quotidiana. 

Solução: As pessoas que prestam apoio profissional no sistema de habitação precisam de saber que as 

pessoas respondem individualmente a situações de stress e que muitas pessoas com deficiências 

mentais lidam pior com situações de stress. O facto de não terem competências para lidar 

adequadamente coloca as pessoas em risco de agravamento das suas condições. A Maria precisa de 

ajuda para aumentar as suas capacidades de lidar melhor com o stress e procurar ajuda quando não 

consegue resolver o problema sozinha. 

Existe a necessidade de que o plano de tratamento / recuperação individual de Maria desenvolvido 

em cooperação entre os profissionais do serviço de habitação, bem como o pessoal do CSM, inclua 

competências de gestão do stress e de resolução de problemas. Mais sobre a resolução de problemas 

ver: Gestão de problemas mais (PM+): ajuda psicológica individual para adultos afetados por 

dificuldades em comunidades expostas à adversidade (WHO, 2016). 

 
 

Laura é uma mulher de 35 anos de origem romena, que chegou a Itália muito jovem, mas já marcada 

por experiências dolorosas. Laura foi abandonada pela sua mãe quando era criança, o seu pai era 

alcoólico e foi criada pela sua avó. Casou-se aos 18 anos e, após o nascimento do seu primeiro filho, 

teve uma psicose puerperal, na sequência da qual foi hospitalizada, e a criança foi levada e entregue 

para adoção. Mais tarde divorciou-se e veio para Itália em busca de trabalho, mas foi iniciada na 

prostituição e viveu na rua durante algum tempo. Teve outro filho, que também foi dado para adoção. 

As relações com familiares na Roménia são muito contraditórias e Laura, em todas as relações que 

inicia, oscila entre o medo de ser enganada e o desejo de finalmente encontrar alguém que cuide dela. 

Laura demonstra uma atitude paranoica que torna as suas relações difíceis, especialmente no local de 



trabalho. Ela tende frequentemente a confiar naqueles que prometem ajudá-la e cuidar dela, sem 

avaliar cuidadosamente a pessoa à sua frente, por vezes estranhos perfeitos em quem parece confiar 

cegamente, colocando-se em situações "arriscadas". A tendência para confiar em promessas leva-a a 

aceitar empregos mal pagos e condições de exploração, enquanto a desconfiança nos serviços sociais 

não lhe permite obter ajuda na procura de trabalho, atualmente vive com duas outras jovens num 

apartamento apoiado (presença de um profissional durante três horas quatro vezes por semana). 

Problema e solução: O principal problema de Laura é estabelecer uma relação de confiança e de 

segurança com os outros, pelo que ela precisa de uma relação terapêutica de longo prazo para a ajudar 

a estabilizar o seu funcionamento psicológico e a abordar a sua experiência traumática. Ela tem 

dificuldades em gerir as suas relações interpessoais e em controlar os seus sentimentos, por isso 

precisa de falar com alguém com experiência em psicoterapia com quem possa estabelecer uma 

relação terapêutica baseada na confiança, a fim de ajudar a melhorar a sua mentalização (para 

compreender melhor como projeta o seu desejo de uma boa relação na " mente " das pessoas sem 

verificar a realidade das suas intenções). No serviço de habitação, a relação de confiança a longo prazo 

com o pessoal também poderia ajudar se estes compreendessem o que é a mentalização e como esta 

pode ser apoiada. 

 
 

Ana e Maria diagnosticadas com psicose, com idades compreendidas entre os 25 e 35 anos, ambas 

com necessidade de habitação, foram tratadas no Centro de Saúde Mental. Estabeleceram um bom 

contacto, pelo que planeiam viver juntas num apartamento alugado alguns meses mais tarde. A sua 

decisão foi apoiada pelo pessoal do Centro de Saúde Mental. Mas antes disso, uma das duas é 

contratada num hospital que fica longe do apartamento onde as raparigas vão viver juntas. Este evento 

cria ansiedade para ambas. A rapariga que conseguiu emprego tem dúvidas sobre o plano de viverem 

juntas em apartamento. Ela receia que a mudança de situação (ela tem um emprego, a outra fica em 

casa) possa criar, inveja, culpa, o que pode produzir um problema nas suas relações, por isso ela quer 

desistir da ideia anterior de viverem juntas num projeto de coabitação. 

Problema: Direito de tomar decisões sobre onde e com quem viver. 

 
Solução: Todos têm o direito de mudar de ideias se julgarem que, por qualquer razão, é uma situação 

desfavorável para si. Os receios desta rapariga podem ser irrealistas, porque a segunda rapariga, 

independentemente de ter um emprego, pode organizar uma vida significativa sem a primeira 

rapariga. É bom ajudar a rapariga que tem dúvidas a explorar mais as razões pelas quais tem dúvidas 

de que possa reconsiderar/alterar a sua decisão anterior onde e com quem quer viver, no entanto tem 



o direito de tomar decisões mesmo quando os seus medos não são realistas, como poderia ser neste 

caso. 

 
 

Giuseppe tem 40 anos e tem vivido num apartamento apoiado com a presença de profissionais 6 horas 

por dia, durante 7 dias por semana, durante dois anos com mais três pessoas, duas mulheres e um 

homem, seus pares. Perdeu tanto os seus pais como a casa onde vivia com eles, uma vez que já não 

consegue pagar renda. Ele trabalhou quando era mais novo. Os seus problemas de saúde mental 

começaram no seu local de trabalho, onde os seus colegas o provocavam de que tentava parecer mais 

alto, colocando papel no seu sapato, devido à sua baixa estatura. Desenvolveu uma doença paranoica 

e isolou-se gradualmente, perdendo o contacto com os amigos e o desejo de conhecer outras pessoas. 

Após um período de cerca de três anos passados num centro de reabilitação - comunidade terapêutica 

onde os profissionais estavam presentes 24 horas por dia, concordou em mudar-se para um 

apartamento partilhado, menos supervisionado com a presença dos operadores 6 horas por dia, 

durante 7 dias por semana. Ele é bastante autónomo na gestão da casa e também se dá bem na 

cozinha, mas não tem vontade de se envolver em atividades externas. Ele não está motivado para 

encontrar um emprego. Em geral, sente-se desconfortável com os seus pares, que levaram uma vida 

"normal", trabalham, casaram e têm filhos. Ao comparar-se com eles, faz com que se sinta ansioso e 

menos valorizado. Ele tem uma autoidentidade negativa. Ele também tem um problema de saúde 

física. Tem um problema com o coração e apneia do sono. O médico sugere-lhe que mude a sua dieta, 

mas embora esteja consciente de que os seus problemas físicos estão relacionados com o excesso de 

peso, tem dificuldades em manter a dieta sugerida. O maior problema atual é que não consegue 

manter uma dieta correta: ganhou muito peso e parece "encher" o vazio dos seus dias com grandes 

festas de pizza, batatas fritas, sobremesas, mas também bifes e massas que ele prepara depois do 

jantar. G. não aceita ajuda dos funcionários, ele percebe que o funcionário o quer controlar. 

Problema e soluções: Giuseppe tem dois problemas: um é o problema da baixa autoestima, respeito 

por si próprio e autoestigmatização devido à sua autoperceção negativa resultante do diagnóstico de 

doença mental, o que o faz sentir-se deprimido. Este problema está também ligado ao seu problema 

com o ganho de peso, uma vez que o consumo de alimentos funciona como mecanismo de defesa para 

o proteger da ansiedade relacionada com os seus sentimentos de inadequação, razão pela qual, ele 

tem dificuldades em aceitar a dieta recomendada. 

Giuseppe precisa de obter mais compreensão sobre o problema da pessoa em quem confia 

(profissional ou profissionais de saúde mental fora da comunidade terapêutica, pares); ser motivado 

pelo uso de entrevista motivacional para tomar a sua decisão de mudar a perceção sobre si próprio 



para mais positiva e decidir aceitar o programa de redução de peso, juntamente com a ajuda de como 

lidar com o seu impulso de ingerir os alimentos devido ao desejo de comer. Deve ser-lhe comunicado 

de uma forma suave que a sua saúde, tanto física como mental, é da sua responsabilidade e outras 

pessoas, tais como profissionais e outro pessoal, colegas de trabalho, colegas de quarto, que o podem 

ajudar no processo para ganhar mais saúde e alcançar a recuperação, mas apenas se ele puder aceitar 

como seus objetivos pessoais, participar ativamente e colaborar. Também é possível que ele tenha 

perdido a esperança de poder recuperar, pelo que o primeiro passo a dar é renovar a esperança. As 

pessoas precisam de tempo para tomar decisões, por isso as pessoas que as ajudam devem ser 

pacientes, porque qualquer pressa, embora por boas intenções, pode ser entendida como uma 

pressão que resultará no efeito oposto. Para o ajudar a ver-se como um cidadão igual às outras 

pessoas, independentemente do seu problema de saúde mental, necessitará de uma intervenção de 

redução de autoestigmatização. 

 
 

 

O QUE FAZER EM CASO DE... 
Ao escolher uma casa, é tido em conta 
se o consumidor tem alguma restrição 
ou preferência relativamente à 
qualidade da habitação, como a 
localização da habitação na zona rural 
ou urbana, companheiros de quarto, 
etc? 

Este é um ponto importante para o sucesso do Projeto 
de Habitação. Está ligado ao direito de cada pessoa de 
escolher onde e com quem viver. [Art. 19 CNUDPD] 
Estas condições nem sempre existem. Será da 
responsabilidade dos técnicos decidir sobre a opção de 
habitação falar abertamente com a pessoa que 
necessita de habitação sobre a possibilidade na 
situação real e decidir em conjunto se é preferível 
permanecer na situação atual ou mudar-se para a 
nova habitação, mesmo que não satisfaça plenamente 
os desejos do consumidor. 

Como é que a participação no Programa 
de Habitação afeta o acesso aos 
cuidados de saúde mental para os sem- 
abrigo com perturbações mentais? 

Independentemente da situação económica ou social 
cada pessoa tem o direito a um tratamento adequado 
baseado no consentimento informado, pelo que não 
deve haver restrições quanto ao acesso aos cuidados 
de saúde mental. Os consumidores devem ser 
informados de que existem situações alojamentos que 
requerem tratamento e outros que não requerem 
tratamento. 

Com quanto é que os participantes 
contribuem dos seus rendimentos 
mensais? 

Depende da regulamentação do país como a habitação 
é paga. Os consumidores do serviço de habitação 
devem ser plenamente informados sobre quem paga o 
custo da habitação, por exemplo, quem paga a renda 
da casa, alimentação, necessidades de higiene, 
vestuário, necessidades culturais e sociais. 
Dependendo do país, pode receber informações 
precisas sobre esta questão, contactando os Serviços 
Sociais ou os trabalhadores de saúde mental que 

                                                                                  tratam da habitação.  



Que ações podem ser desenvolvidas 
pelas associações familiares para 
reclamar pela falta de 
habitação/serviços de saúde mental em 
número suficiente, de acordo com as 
necessidades das pessoas com 
distúrbios mentais graves? 

Em cada país existem entidades nacionais e locais 
responsáveis pela organização da habitação para 
pessoas com perturbações mentais graves, existem 
também diferentes orientações nacionais e 
internacionais para o desenvolvimento de serviços de 
habitação, bem como serviços no domínio da saúde 
mental, portanto as famílias, individualmente ou 
através de associações, podem solicitar que estas 
orientações sejam respeitadas e que seja elaborado 
um plano de implementação. 

A satisfação do consumidor é essencial 
para a qualidade da habitação e dos 
serviços de saúde mental. Como testar a 
satisfação do consumidor com a 
qualidade do serviço? 

Os serviços sociais e os serviços de saúde mental 
devem estar familiarizados com os instrumentos para 
testar a satisfação dos consumidores, utilizá-los 
frequentemente e discutir os resultados da 
investigação, com o objetivo de os utilizar para 
melhorar a qualidade dos cuidados. 

Quando a legislação existe, mas não é 
implementada na prática. Qual é o 
papel da sociedade civil? 

A sociedade civil, as associações e os serviços 
envolvidos têm a responsabilidade de solicitar e 
estimular as entidades responsáveis a implementar as 
leis. 

É legal para um patrão exigir que uma 
pessoa se submeta a um exame médico 
a fim de determinar se sofre ou não de 
uma doença mental? 

O patrão não tem o direito de saber se a pessoa está a 
ser tratada por um distúrbio mental. O diagnóstico de 
qualquer doença é uma informação privada e esta 
privacidade é protegida por lei. Na maioria dos países, 
se um patrão suspeitar que essa pessoa tem alguns 
problemas de saúde que a impedem de trabalhar, 
incluindo os mentais, encaminhará a pessoa para um 
especialista em medicina ocupacional ou médicos de 
clínica geral, dependendo da legislação nacional, que 
escreverá um certificado de que a pessoa está apta ou 
não a trabalhar, e não escreverá um diagnóstico da 
doença. 

Quando um(a)estudante mostra sinais 
de que algo não está bem, como pode 
ser encaminhado para ajuda? Não há 
problema em fazê-lo sem lhe dar a 
conhecer? 

Ninguém sem o seu consentimento, exceto em 
situações reguladas por lei, pode ser encaminhado 
para uma avaliação do seu estado de saúde, incluindo 
a saúde mental. Em regra, para uma criança menor, 
especialmente em idade precoce, os pais devem ser 
informados. 

Quando alguém é encaminhado para 
formação deve mencionar que está a ter 
problemas de saúde mental? 

Ninguém é obrigado a revelar o seu diagnóstico, é 
assunto privado deles, quer o queiram quer não. 

Como lidar com a situação de um 
consumidor que tem uma perda grave e 
vive em casa com outros? 

O pessoal deve ter formação sobre como agir em 
situações de crise, como reduzir a ansiedade e 
fornecer apoio. Outros co-habitantes devem também 
ser educados sobre como prestar apoio a uma pessoa 
em crise. As pessoas que têm uma perturbação mental 
devem ter acesso a intervenções que aumentem a 
resistência ao stress, que podem utilizar em diferentes 
situações stressantes da vida. 

Como lidar com a situação de um 
consumidor que encontra emprego e 

O emprego de uma pessoa com uma perturbação 
mental deve ser definitivamente apoiado, deve 



deixa o outro em casa sozinho durante 
muito tempo. 

também ser avaliado quando as pessoas deixam o 
serviço de habitação ou mudam para um serviço mais 
independente, se essa pessoa necessita de apoio 
específico de um profissional no local de trabalho, 
bem como o apoio do serviço de saúde mental. A 
pessoa deve ser informada sobre isto e ajudada a 
alcançar os serviços necessários de que necessitará 
para manter o seu emprego bem como a sua saúde 
mental. 

O que fazer se um colega de quarto se 
envolver em relações românticas e o 
equilíbrio anterior se rompe? 

As pessoas têm direito a relações românticas, se a 
deterioração do estado de saúde mental estiver ligada 
ao início de uma relação romântica, então esta é 
resolvida como qualquer crise, o que é sempre uma 
oportunidade para aprender algo com ela. 

Como ajudar os hóspedes dos 
apartamentos a manter uma dieta 
adequada. 

A questão da dieta é também uma questão pessoal. 
Primeiro, uma pessoa deve decidir se quer mudar a 
sua dieta e procurar apoio. Depois disso, é necessário 
fazer um acordo sobre a implementação do plano de 
nutrição e de atividade física e sobre como resolver 
situações de crise de dificuldades no cumprimento do 
plano. Qualquer falha em chegar a um acordo deve ser 
tratada como uma experiência de aprendizagem que 
ajudará na implementação do plano a longo prazo. 

O que fazer se um consumidor que vive 
com outros se colocar em situações 
"arriscadas" (como: gostar de aceitar 
empregos mal remunerados e/ou 
condições de exploração, etc.) 

Todas as pessoas têm o direito de arriscar. A pessoa 
que presta apoio deve estar aberta a falar com o 
consumidor sobre a situação, dar a sua opinião e 
ajudá-lo a decidir sobre o que fazer nessa situação. 

O que fazer se houver conflitos entre os 
co-habitantes de uma casa, devido à 
entrada de um novo consumidor. 

O pessoal deve ter formação sobre como resolver 
conflitos, permitir que todos expressem a sua opinião 
e, após discussão, propor uma solução que seja 
realista para esta situação concreta. A resolução de 
conflitos em situações reais é uma excelente forma de 
formação em contexto de competências sociais 
necessárias para uma vida independente. 

O que fazer quando um apartamento é 
mantido em condições muito 
negligenciadas? 

A questão básica é de quem é responsável pela 
manutenção do apartamento, se a pessoa pode fazê-lo 
sozinha, se precisa de apoio para isso, ou se é da 
responsabilidade de outra pessoa. Se é da 
responsabilidade da pessoa, é necessário discutir as 
razões da dificuldade de manter o apartamento em 
boas condições e procurar uma solução, ou através do 
aumento da capacidade de manter e/ou organizar o 
apoio. 

O que fazer quando alguém na casa não 
respeita as regras acordadas (turnos de 
limpeza da casa, higiene pessoal, 
respeito pelas áreas comuns, etc.) 

É sempre necessário discutir porque é que alguém não 
segue as regras e encontrar uma solução acordada 
para as seguir. As regras também devem ser revistas 
para ver se estão em conformidade com os princípios 
da recuperação e do respeito pelos direitos humanos. 
Devem também ser consideradas regras flexíveis em 
relação ao estado de saúde de alguém. Quando o 



 serviço de habitação inclui reabilitação, é possível 
discutir este problema numa reunião da comunidade 
terapêutica. Da mesma forma, todos devem conhecer 
as consequências do incumprimento das regras em 
termos de cessação do serviço da habitação. 

O que fazer quando existe um conflito 
devido a diferentes estilos de vida 
associados à pertença a diferentes 
culturas? 

O programa de Habitação deve ser recetivo e respeitar 
as necessidades culturais, de género e de valores de 
diversas pessoas e grupos. Estas diferenças culturais 
devem ser discutidas no âmbito do programa de 
habitação, a fim de aumentar a compreensão e 
aceitação mútua de pessoas com diferentes contextos 
culturais ou mesmo para serem enriquecidas por 
diferentes culturas. 



 

ANEXOS 



LEME DA RECUPERAÇÃO 

ABORDAGEM COMPREENSIVA DA SAÚDE MENTAL E DA RECUPERAÇÃO 

Autores: Slađana sätrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Centro de Excelência do Ministério da Saúde para 

Métodos Psicossociais, Hospital Psiquiátrico Universitário Vrapče. 

 

O Leme da Recuperação em saúde mental é uma ferramenta que ajuda a determinar os objetivos de 
recuperação e a desenvolver um tratamento individual ou plano de recuperação para pessoas com 
dificuldades de saúde mental, bem como a selecionar as intervenções que podem ajudar a alcançar os 
objetivos de tratamento/recuperação identificados. O Leme da Recuperação baseia-se numa 
abordagem holística de compreensão dos fatores de proteção e risco que influenciam a saúde mental, 
princípios de recuperação definidos pela SAMHSA, avaliação do funcionamento de acordo com a 
classificação internacional de funcionamento da OMS e recomendações dos QualityRights da OMS. 
Inclui três áreas de recuperação: recuperação dos sintomas, recuperação do funcionamento, e 
recuperação da identidade. 

 

Com o Leme da Recuperação é possível avaliar as condições nas áreas de vida que são importantes 
para a recuperação, avaliar as áreas que necessitam de melhorias ou mudanças, definir áreas 
prioritárias de melhoria, acompanhar o avanço para os objetivos definidos em diferentes períodos de 
tempo, bem como avaliar os resultados e modificar os objetivos. Pode ser utilizado por peritos na 
avaliação de fatores biopsicossociais que contribuem para o desenvolvimento de dificuldades de saúde 
mental e no desenvolvimento do plano de tratamento, e por pessoas com dificuldades de saúde 
mental no desenvolvimento do plano de recuperação pessoal. 

 

Todas as pessoas que utilizam o leme da recuperação devem estar familiarizadas com os princípios da 
recuperação. A recuperação não é o mesmo que a remissão de termo médico, relaciona-se com a 
recuperação total dos sintomas e funcionamento, mas está ligada ao processo de fortalecimento 
pessoal e à gestão da vida de uma pessoa de forma a permitir a realização de objetivos pessoais, viver 
com o sentido de propósito e experiência de pertencer à comunidade, quer a pessoa ainda tenha 
alguns dos sintomas de dificuldades mentais ou/e algumas das dificuldades de funcionamento. 

Instruções para a utilização 

Avaliação do estado atual - Utiliza a Tabela 1 para avaliar a condição em dez áreas descritas no Leme 

da Recuperação. Variar de 0% a 100% para cada área, onde 0% marca a pior condição, e 100% a melhor 

condição possível. O ponto de comparação é o funcionamento esperado de uma pessoa saudável 

média na área de avaliação. 

Quando o Leme da Recuperação é utilizado para planeamento do tratamento/recuperação, a 

percentagem deve ser acordada com a pessoa cujo estado é avaliado. Marcar os resultados da 

avaliação na tabela 1 e/ou no diagrama gráfico do Leme. 

Deve notar-se que a avaliação das áreas de recuperação ao Leme da Recuperação pode diferir entre a 

avaliação do perito e a avaliação da pessoa com dificuldades de saúde mental. 

Tabelo 1 Área de avaliação e resultados da avaliação 

Nota: Antes da avaliação, explique à pessoa o que é a recuperação e pergunte-lhe o que a recuperação 

significa para ela 



Área de avaliação & descrição Perguntas a fazer para 
desenvolver um plano de 
tratamento/recuperação e 
registar o resultado numa escala 
de 0% a 100% 
Nota: as perguntas são 
indicativas, adapte-as à situação. 
Após a avaliação para 
desenvolver um plano de 
recuperação, pergunte: Quer 
mudar alguma coisa nesta área? 
O que é o poderia ajudar nisso? 
Sugira também o que pensa que 
poderá ajudar 

Resultados 
1-100% 

Controlo dos sintomas de distúrbio mental, saúde 
física e estilos de vida saudáveis - refere-se a uma 
avaliação das condições de saúde mental/sintomas 
de uma doença, saúde física, e um estilo de vida 
saudável. Inclui o controlo/tratamento de 
sintomas de dificuldades de saúde mental com a 
ajuda de medicamentos e/ou métodos 
psicossociais, colaboração no tratamento, cuidado 
da saúde física, e um estilo de vida saudável. A 
remoção dos sintomas, e a diminuição e gestão 
bem-sucedida dos sintomas são importantes para 
a saúde mental de muitas pessoas em 
recuperação, bem como para um estilo de vida 
saudável. 

Tem dificuldades de saúde 
mental/sintomas de doença 
mental? Quais são as 
dificuldades? Como é que lida 
com elas? O que é que o ajuda? 
Como é que as dificuldades de 
saúde mental afetam a sua vida? 
Como é que a sua saúde física é 
afetada? É fisicamente ativo e 
segue as recomendações para 
uma dieta saudável? 

 

Esperança e otimismo para o futuro - esperança e 
otimismo são sempre uma prioridade porque sem 
esperança as pessoas podem desistir da 
recuperação. A esperança é o motor da motivação 
para mudar. A esperança relaciona-se com a crença 
de que a mudança é possível, bem como de que 
existe sempre uma solução para qualquer situação 
difícil, independentemente do que aconteça. A 
esperança e o otimismo para a recuperação devem 
ter tanto os que recebem ajuda como os que a 
prestam. Quando uma pessoa se sente impotente, 
quando a esperança se perde, quando não há 
motivação para a mudança - o primeiro passo dos 
assistentes formais e informais deve ser uma 
renovação da esperança de que a recuperação é 
possível e encorajar a motivação para a mudança. 

Acredita, e em que medida, que 
pode recuperar de um distúrbio 
mental? Outras pessoas no seu 
ambiente (profissionais de saúde 
mental, família, amigos e outras 
pessoas próximas de si) 
acreditam que você pode 
recuperar? 

 

Propósito, sentido da vida e motivação para a 
mudança - refere-se ao reconhecimento e apoio 
dos valores pessoais, visões de mundo, tradições 
ligadas ao propósito e sentido da vida. A finalidade 
e o sentido da vida diferem de pessoa para pessoa. 
As pessoas encontram significado de diferentes 
formas, e a religião é uma fonte significativa de 

Quais são os seus valores que 
impulsionam a sua motivação 
para alcançar objetivos de vida e 
satisfação na vida? Se não os vê 
agora, quais eram os seus 
valores antes? Será que a 
doença mental afetou a sua 

 



sentido de finalidade, mas o significado também se 
encontra em atividades diárias tais como trabalho, 
educação, trabalho criativo, vida familiar, ativismo 
social, e muitas outras. Os planos e desejos 
pessoais podem capacitar as pessoas a encontrar 
sentido na sua vida. O objetivo e o sentido da vida 
podem ser um forte motivo para iniciar o processo 
de recuperação. Os prestadores de apoio formal e 
informal devem apoiar as pessoas na procura do 
seu sentido na vida e na motivação para a 
mudança. 

perspetiva de vida? O que 
gostaria de restaurar? 
O apoiante deve ter o cuidado 
de não impor os seus próprios 
valores, mas de encorajar os 
valores da pessoa que apoia. 

 

Identidade, autoestima/ autorrespeito e 
capacitação - A identidade está ligada à perceção 
de si próprio como pessoa em relação aos outros e 
à comunidade em que a pessoa vive. A avaliação 
está relacionada com a perceção positiva ou 
negativa da própria identidade, bem como com a 
"identidade do paciente", e com a regulação da 
autoestima e do respeito próprio em situações de 
perceção de ameaça à autoestima e ao respeito 
próprio. A experiência positiva de si próprio como 
pessoa capaz de atingir objetivos, digna de 
respeito, aceite e respeitada pelos outros está 
ligada ao bem-estar mental e ao sentimento de 
empoderamento, ao contrário da experiência de si 
próprio como pessoa menos valiosa e incapaz de 
atingir objetivos, desrespeitada e rejeitada pelos 
outros, que está ligada ao risco de perturbações 
mentais. A perceção pessoal de si próprio como 
indivíduo com dificuldades de saúde mental está 
frequentemente ligada à auto-estigmatização e 
marca a experiência de uma autoidentidade 
negativa e menos valiosa. Há uma transformação 
de autoidentidade devido ao facto de o 
diagnóstico de doença mental ser experimentado 
como uma fraqueza de carácter. A pessoa 
capacitada está livre de auto-estigmatização, 
experimenta as dificuldades na saúde mental 
como apenas uma das suas características que não 
é uma característica dominante de uma 
personalidade na sua vida, porque tem muitas 
outras características em comparação com a 
"identidade do paciente" em que uma doença se 
torna uma característica dominante da sua 
personalidade. Atividades que encorajam a 
construção/construção de uma identidade positiva 
e melhoram a autoestima e o respeito próprio são 
cruciais para a melhoria da saúde mental e a 
recuperação da doença mental. 

Como classificaria a sua 
autoconfiança e crença nas suas 
capacidades? Quanto é que o 
seu estado de saúde mental 
afetou a sua autoconfiança e 
autoestima? Sente que os outros 
o(a) respeitam, respeitam a sua 
opinião? Acredita que é menos 
valioso(a) porque tem um 
distúrbio mental? As outras 
pessoas tratam-no(a) de 
maneira diferente porque sabem 
que tem um distúrbio mental? 

 

Trauma, reação ao stress e resiliência - refere-se à 
influência das experiências traumáticas de uma 

Teve experiências negativas 
durante a sua infância, 

 



pessoa e/ou eventos de vida negativos (no 
passado e no presente) sobre o estado da sua 
saúde mental, a sua resiliência ao stress, o seu 
grau de tolerância ao stress habitual da vida 
quotidiana, as suas formas de reagir durante a 
ansiedade e o stress (mecanismos de defesa e 
capacidade de reação), bem como sobre a 
avaliação da necessidade de intervenções que 
aumentem a resiliência ao stress. Lidar com o 
stress e a ansiedade que este produz é 
fundamental para a proteção da saúde mental e a 
prevenção de dificuldades de saúde mental. Assim, 
a gestão do stress e o aumento da resiliência ao 
stress é uma das intervenções chave na proteção 
da saúde mental, promoção da recuperação e 
redução do risco de desenvolver dificuldades de 
saúde mental, incluindo a prevenção de episódios 
de distúrbios mentais. 

juventude ou vida adulta que 
considera ter tido um impacto 
negativo na sua saúde mental? 
Como reage em situações 
stressantes? Como é que o 
stress afeta a sua saúde mental? 
Está assustado(a), 
preocupado(a), retraído(a), 
incapaz de funcionar, etc.? 

 

Competência para a vida independente - 
relaciona-se com o facto de ter capacidades e 
competências importantes para a vida 
independente na comunidade, o que inclui 
autocuidado, competências sociais, 
funcionamento em papéis sociais esperados, e 
utilização dos recursos da comunidade na inclusão 
social. Autocuidado inclui capacidades para 
manter as atividades da rotina diária, tais como 
higiene pessoal, nutrição apropriada, comprar 
mercearias, manter um orçamento, arrumação, 
limpar o próprio lugar, segurança na casa, cuidar 
da própria saúde, cooperação num protocolo de 
tratamento e utilização de transportes públicos, e 
outras atividades importantes para a vida 
quotidiana. As competências sociais incluem: 
capacidade de comunicar e interagir com os 
outros, expressão e controlo das emoções, 
resolução de problemas e conflitos e 
funcionamento na família, local de trabalho, 
educação, e papéis sociais. A utilização de recursos 
comunitários refere-se à avaliação se e como a 
pessoa utiliza os recursos comunitários para 
adquirir um sentido de pertença à comunidade 
que encoraja a recuperação. Competências e 
independência são fatores-chave para muitas 
pessoas em recuperação - permitem que as 
pessoas assumam o controlo das suas próprias 
vidas. A recuperação significa gerir situações 
difíceis, e desenvolver as competências 
necessárias para gerir situações de vida negativas. 
No processo de recuperação, muitos necessitarão 
de apoio em diferentes áreas da vida, a fim de 

Como avalia as suas 
competências na realização das 
atividades habituais da rotina 
diária, tais como higiene pessoal, 
fazer compras, cuidar do lar, 
comunicar com as pessoas? Até 
que ponto é independente na 
execução destas atividades, 
executa-as você mesmo(a)? 
Precisa de apoio na realização da 
sua rotina diária, contactos 
sociais e outras atividades? 
Como é que a sua saúde mental 
afeta as suas competências de 
vida? 

 



poderem viver na comunidade numa base de 
igualdade com outros. 

  

Habitação - as condições de habitação são 
avaliadas, incluindo os sem-abrigo e a qualidade 
das relações interpessoais no agregado familiar. 
Proporcionar condições de vida adequadas, com 
apoio na vida independente e inclusão na 
comunidade quando necessário, promove a 
recuperação. 

Até que ponto está satisfeito 
(a)com as suas condições de 
vida? Afetam a sua saúde 
mental? Precisa de ajuda com as 
tarefas domésticas, socializar 
com outras pessoas da 
comunidade, organizar o seu 
tempo livre, etc.? 

 

Emprego, educação, salário, benefícios - referir-se 
ao motivo do trabalho e educação, avaliação da 
necessidade de apoio profissional ou educacional, 
o direito a benefícios de invalidez e a um 
rendimento habitável e a influência do ambiente 
de trabalho na saúde mental. 

Está empregado(a) ou a 
estudar? Tem dificuldades no 
trabalho relacionadas com a sua 
saúde mental? Quer encontrar 
um emprego ou obter 
formação? Como é que o seu 
estatuto profissional-escolar 
afeta a sua saúde mental? Tem 
algum rendimento financeiro 
relacionado com problemas de 
saúde mental, deficiência, etc.? 
A sua situação financeira afeta a 
sua saúde mental? 

 

Relação, apoio e inclusão social - Qualidade das 
relações com os outros, experiência de ligação 
com os outros, incluindo apoio, aceitação e 
inclusão social são importantes para a 
recuperação. As relações e a ligação com os outros 
incluem relações informais e formais como com 
membros da família, amigos próximos, parceiros 
íntimos, colegas de trabalho, vizinhos, relações 
terapêuticas com profissionais de saúde mental, 
trabalhadores pares, assistentes sociais e 
prestadores de cuidados de saúde. As pessoas 
dificilmente conseguem recuperar sem apoio. O 
apoio inclui compreensão, respeito, 
encorajamento da esperança, não crítica, apoio na 
tomada de decisões independente, envolvimento 
ativo no tratamento e outras atividades da vida, 
bem como apoio instrumental em atividades que a 
pessoa tem dificuldade em realizar sozinha. A 
pessoa recebe apoio sempre nas áreas que 
necessita, quer e pede. As pessoas que ajudam 
pessoas com dificuldades mentais, sejam elas 
apoiantes informais ou formais, são companheiros 
de viagem no caminho da recuperação. As pessoas 
que apoiam o processo de recuperação, incluindo 
os profissionais de saúde mental, devem sempre 
perguntar-se se estão ou não a ajudar o processo 
de recuperação. A inclusão social refere-se à 
utilização dos recursos da comunidade ligados ao 

Está satisfeito(a) com as suas 
relações com a família, amigos, 
colegas de trabalho, vizinhos? 
Como é que as suas relações 
com os outros afetam a sua 
saúde mental? Deseja que as 
suas relações sejam diferentes? 
O que gostaria de mudar? Sente 
que pertence à comunidade 
onde vive? Sente-se excluído(a) 
da comunidade? 

 



trabalho, atividades de lazer, contactos sociais - é 
a prevenção da exclusão social que está 
relacionada com a saúde mental deficiente. As 
atividades na comunidade podem ser: desporto, 
atividades culturais, políticas, voluntariado, 
educação, inclusão numa comunidade religiosa ou 
num grupo de amigos, também o envolvimento 
em programas de tratamento e inclusão social em 
qualquer sistema formal ou informal de cuidados 
de saúde mental. 

  

Responsabilidade - refere-se à responsabilidade Como avalia a sua  

pessoal de uma pessoa com dificuldades de saúde responsabilidade/envolvimento 
mental no cumprimento das obrigações e na na melhoria da sua saúde 
participação em diferentes atividades importantes mental, na definição de 
para a recuperação, incluindo a tomada de objetivos de recuperação, na 
decisões, relacionadas com outros, tratamento, criação de um plano de 
inclusão social, bem como a responsabilidade dos recuperação e na tomada das 
outros no fornecimento dos recursos para facilitar respetivas medidas? 
a recuperação. A responsabilidade pessoal pode  

referir-se a coisas como comportamento  

financeiro responsável, manter boas relações com  

as pessoas, fazer as tarefas em casa, assumir a  

responsabilidade pelas suas ações e decisões,  

saúde, procedimentos médicos, modo de vida e  

obediência à lei, inclui também o direito ao risco,  

mas aceitar as consequências desse risco, e  

aprender com essas situações. Conduzir a sua  

própria vida, escolher entre opções e tomar  

decisões em áreas importantes da vida, incluindo a  

saúde e a habitação, é fundamental para a  

recuperação. Inclui o direito de tomar as suas  

próprias decisões com ou sem a ajuda de outros. A  

avaliação das responsabilidades dos outros, tais  

como serviços de saúde e emprego, está ligada à  

disponibilidade de serviços que facilitam a  

recuperação, incluindo a disponibilidade de apoio  

na comunidade.  

 

Plano de tratamento/recuperação individual 

Utilizar o quadro 2 para desenvolver um plano de recuperação individual. 

Escolher áreas prioritárias de mudança e objetivos que a pessoa quer realizar - Após a avaliação, 

escolher as áreas onde a pessoa quer mudanças e identificar objetivos específicos e ações que 

podem contribuir para a mudança/recuperação. 

A escolha das ações que contribuem para a mudança/recuperação - ações no plano de 

tratamento/recuperação incluem diferentes modalidades de tratamento psicossociais, apoio, 

colaboração com diferentes serviços fora da saúde e utilização dos recursos da comunidade que 

contribuem para a recuperação. A escolha das ações dependerá da avaliação das razões 

(biopsicossociais) que contribuem para as dificuldades em certas áreas. Por exemplo, as razões 



podem estar ligadas a sintomas de uma doença, falta de motivação, falta de competências, 

dificuldades nas relações interpessoais, isolamento social, desemprego, habitação inadequada, 

estigma, falta de apoio e outras. É importante mencionar que a melhoria/mudança numa área do 

leme pode influenciar mudanças noutras áreas, por exemplo, o emprego pode levar à melhoria da 

saúde mental, condições de habitação e aumento da ligação com outras. 

Tabela 2 Plano de recuperação individual 

Nota: Um plano individual de tratamento/recuperação é um acordo entre a pessoa com estado de 

saúde mental e o profissional de saúde mental ou equipa sobre os objetivos de 

tratamento/recuperação, a escolha das intervenções para alcançar os objetivos, e as pessoas e 

outros serviços que serão incluídos na implementação do plano de tratamento/recuperação. 
 

Área de avaliação Linha de Base (%) Prioridade e 
plano de 

intervenção 

Reavaliação 
(%) 

Comentários 

Controlo dos sintomas 
de distúrbio mental, 
saúde física e estilos de 
vida saudáveis 

    

Esperança e Otimismo     

Propósito e Sentido de 
Vida 

    

Identidade, autoestima/ 
autorrespeito e 
capacitação 

    

Trauma, reação ao stress 
e resiliência 

    

Competências para uma 
vida independente 

    

Habitação     

Emprego, educação, 
salário, benefícios 

    

Relação, apoio e inclusão 
social 

    

Responsabilidade     

 
 
 
 

LEME DA RECUPERAÇÃO 



 

 
Podes descarregar o Leme da Recuperação em: 

https://www.dropbox.com/s/4orw8798skc71dc/helm-EN.pdf?dl=0 
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Declaração /Diretiva Antecipada de Vontade (DAV) ou Testamento Vital: Todas as pessoas maiores 

de idade têm o direito de fazer DAV relativamente a intervenções de cuidados de saúde especificando 

qualquer um ou todos os seguintes aspetos, nomeadamente: (1) a forma como a pessoa deseja ser 

apoiada e tratada; (2) a forma como a pessoa deseja não ser apoiada ou tratada; (3) o indivíduo ou 

indivíduos, por ordem de precedência, desejam nomear como seu representante ou apoiante 

nomeado para tomar ou comunicar decisões em seu nome. O documento deve indicar o momento ou 

as circunstâncias em que as diretivas antecipadas entram em vigor. 

A amizade é uma intervenção baseada no envolvimento de um voluntário ou colega de trabalho que 

se encontra e fala com alguém com um problema de saúde mental, geralmente uma vez por semana. 

A pessoa amiga pode, por exemplo, acompanhar a pessoa amiga em viagens para alargar o seu leque 

de atividades e oferecer apoio prático com dificuldades contínuas. 

A formulação biopsicossocial é uma hipótese sobre a compreensão de como o episódio do distúrbio 

mental se desenvolveu com base numa avaliação da interação entre fatores psicológicos, biológicos e 

sociais dentro da história de vida única do paciente. 

A gestão de casos aplica-se a pessoas com doenças mentais com dificuldades de recuperação a longo 

prazo, com sérias dificuldades de funcionamento. Inclui o trabalho com doentes em diferentes serviços 

comunitários e nas suas casas, avaliação abrangente das necessidades de saúde e sociais dos doentes, 

coordenação de diferentes serviços dentro do sistema de saúde mental e os do próprio ambiente 

natural do doente, colocando o doente no centro das atenções de modo a ajudá-lo a atingir os seus 

próprios objetivos pessoais e a encontrar a sua própria forma pessoal de recuperação. 

A gestão de casos envolve frequentes contactos presenciais entre o gestor de casos e a pessoa e a sua 

família (se for apropriado), com sessões que ocorrem em clínicas, na comunidade, e em casa, conforme 

necessário. O papel de gestão de casos também inclui o desenvolvimento de um plano de recuperação, 

de acordo e revisto com o envolvimento da pessoa, dos seus familiares ou prestadores de cuidados (se 

for o caso). O número de pacientes para cada gestor de casos, carga de casos, depende da gravidade 

da doença e dos níveis de incapacidade do paciente. Os gestores de casos assumem a responsabilidade 

pela manutenção a longo prazo da relação terapêutica de apoio, independentemente da localização 

do paciente e do número de outros serviços envolvidos no tratamento do paciente. 

As intervenções baseadas em provas (EBP) são práticas com provas científicas consistentes que 

mostram que melhoram os resultados dos clientes. É necessária uma educação adequada para 

fornecer qualquer das intervenções baseadas em provas. 

A intervenção/terapia familiar aborda os problemas com as pessoas presentes no contexto das suas 

relações com pessoas significativas nas suas vidas e nas suas redes sociais. O foco do tratamento de 

terapia familiar é intervir nestes complexos padrões relacionais e alterá-los de forma a provocar uma 

mudança produtiva para toda a família. 

A gestão e recuperação de doenças é um tratamento manual baseado em provas, centrado no ensino 

da autogestão de doenças a pessoas com doenças mentais graves. A ênfase é colocada na recuperação, 

ajudando os clientes a estabelecer e perseguir objetivos pessoalmente significativos. O objetivo é 

fornecer informação, apoio e competências para ajudar o doente a gerir as suas doenças mentais e a 

avançar no seu próprio processo de recuperação. IMR inclui 10 módulos que proporcionam 

psicoeducação sobre doenças mentais, abordagens cognitivo-comportamentais à gestão de 

medicamentos, planeamento da prevenção de recaídas, formação em competências sociais para 

reforçar o apoio social, e capacidades de lidar com os sintomas de doenças mentais. 



O consentimento informado implica informar o paciente sobre todos os factos importantes de que 

possa necessitar para tomar uma decisão sobre o tratamento, ou dar o seu consentimento a um 

tratamento que inclua: informação sobre a sua doença, os tratamentos recomendados, os benefícios, 

bem como os danos que possam advir dos tratamentos propostos, quais são as outras possibilidades, 

quais serão as consequências se o paciente recusar o tratamento, bem como uma informação de que 

tem o direito de retirar o consentimento. 

Colocação e Apoio Individual (CAI) é um novo modelo de emprego de apoio para pessoas com doenças 

mentais graves (DMG) que visa ajudar as pessoas com DMG a adquirir um emprego regular num 

mercado de trabalho competitivo ou a iniciar/proceder com a educação padrão. A principal diferença 

em relação aos métodos tradicionais é "primeiro lugar, depois treinar" com a pessoa que fornece o 

CAI (o técnico de emprego) a tentar ajudar a pessoa a encontrar um emprego regular e depois prestar 

apoio durante o emprego (diretamente no local de trabalho ou nos bastidores). O processo de 

reintegração no trabalho ocorre em simultâneo com outros aspetos do tratamento psiquiátrico. O 

técnico de emprego IPS mantém contacto com a pessoa durante todo este processo, bem como com 

a equipa de saúde mental e os empregadores. 

O plano de tratamento/recuperação individual é um acordo entre o terapeuta ou equipa e o paciente 

sobre os objetivos de tratamento/recuperação em que as preferências do paciente são consideradas 

prioritárias, juntamente com procedimentos de tratamento que têm de ser aplicados para alcançar os 

objetivos identificados, bem como profissionais e outras pessoas que irão ajudar a alcançar os 

objetivos. O plano de tratamento individual é feito com base num consentimento livre e esclarecido. 

Um plano de tratamento/recuperação deve ser avaliado continuamente. 

O apoio de pares é o apoio social e emocional e, por vezes, o apoio instrumental que é oferecido ou 

prestado entre pessoas com os mesmos problemas de saúde mental ou semelhantes, a fim de alcançar 

as mudanças sociais e pessoais desejadas. O apoio de pares é prestado por pares formados, que 

recuperaram de doenças mentais e são estáveis. Os pares treinados devem ser apoiados pela equipa, 

e apoiados e orientados por pares treinados e experientes. 

Pessoa com doença mental grave (DMG)/ necessidades complexas de saúde mental tem uma doença 

mental grave que necessita de tratamento, não de remissão; a pessoa tem limitações graves no 

funcionamento em vários domínios da vida; há uma condição de longo prazo; Há uma indicação para 

uma rede coordenada de profissionais e serviços. 

Promoção da saúde mental e bem-estar - A promoção da saúde mental promove a saúde mental 

positiva através do aumento do bem-estar social e psicológico, competência, resiliência, e criação de 

condições de vida e ambientes de apoio. OMS (2004). 

A reabilitação psicossocial (RP) consiste em combinações de intervenções psicossociais baseadas em 

provas, com o objetivo de facilitar a recuperação. Os serviços de reabilitação psicossocial concentram- 

se em ajudar os indivíduos a desenvolver competências e a aceder aos recursos necessários para 

aumentar a sua capacidade de serem bem-sucedidos e satisfeitos nos ambientes de vida, de trabalho, 

de aprendizagem e sociais da sua escolha. A reabilitação centra-se tanto nas capacidades que procura 

construir, como na deficiência que procura superar ou ajudar a compensar através de apoio 

organizado. 

Autogestão 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreve a autogestão como colocando os pacientes ou 

consumidores de serviços no controlo direto da gestão das suas condições, permitindo-lhes enfrentar 



uma ou mais das seguintes áreas; resolução de problemas, estabelecimento de objetivos, identificação 

de estímulos e indicadores de deterioração da saúde; e resposta a estes antes de dependerem da 

intervenção de um médico". A autogestão tem sido fornecida através de livros de autoajuda e 

programas de autoajuda que são oferecidos através da Internet (e-saúde). Tem demonstrado a sua 

eficácia numa vasta gama de perturbações mentais. 

A formação em competências sociais refere-se a métodos que utilizam os princípios da teoria da 
aprendizagem para promover a aquisição, generalização e durabilidade das competências necessárias 
em situações sociais e interpessoais. É uma intervenção manual que visa aumentar os diferentes tipos 
de competências necessárias para o funcionamento quotidiano. Os objetivos incluem a melhoria do 
desempenho social, a redução do stress e da dificuldade em situações sociais e a melhoria do 
funcionamento em diferentes papéis sociais (por exemplo, família, trabalho e comunidade). A 
formação deve centrar-se numa área específica de défice e proporcionar oportunidades de 
aprendizagem de comportamentos específicos selecionados para serem melhorados. 

A formação em competências sociais começa com uma avaliação e análise detalhada do desempenho 
de competências sociais individuais, seguida de intervenções individuais ou em grupo, utilizando 
feedback positivo para aumentar a autoconfiança e o desempenho, determinar objetivos e moldar 
comportamentos. A formação deve ter lugar no contexto de experiências reais da vida quotidiana, e 
não em cenários fechados e irrealistas. Os objetivos incluem a melhoria do desempenho social, a 
redução do stress e das dificuldades em situações sociais, e a melhoria do funcionamento em 
diferentes papéis sociais (por exemplo, família, trabalho, comunidade). 

A formação deve centrar-se numa área específica de défice que deve ser melhorada e proporcionar 
oportunidades sistemáticas de aprendizagem de comportamentos específicos que são importantes 
para ter sucesso nas interações sociais. As competências são aprendidas através de uma combinação 
de demonstrações terapeutas que servem de modelo para interações, vídeos, role-play, reforço 
positivo e feedback corretivo, e tarefas de casa praticadas entre as sessões. O trabalho de casa é 
habitual para ajudar a praticar as competências "in vivo" fora da situação terapêutica O treino de 
competências sociais pode ser realizado individualmente, mas é normalmente realizado em pequenos 
grupos de 6 a 8 pacientes. Numerosos estudos confirmaram a eficácia da formação em competências 
sociais. A formação de competências sociais é utilizada em pessoas em que a falta de competências 
está associada a dificuldades de saúde mental, independentemente do diagnóstico das dificuldades. 
No final da formação, os pacientes são encorajados a praticar as novas competências aprendidas na 
vida quotidiana. 

O apoio faz parte de todas as intervenções terapêuticas. É uma abordagem terapêutica não específica 
que faz parte das várias intervenções terapêuticas. O apoio significa mostrar interesse pelas pessoas 
que precisam de ajuda e o desejo de as ajudar. As relações de apoio proporcionam empatia pelo que 
os pacientes estão a experimentar, dão-lhes conforto, esperança e confiança na capacidade da pessoa 
para resolver o seu problema. 

O apoio à tomada de decisões é uma forma de assistência para facilitar o exercício da capacidade 

jurídica da pessoa que tem dificuldades em tomar decisões, o que implica apoio para: (1) compreender 

as opções, responsabilidades e consequências das decisões de uma pessoa; (2) aceder, recolher e obter 

informações relevantes para uma determinada decisão; (3) compreender tais informações; e/ou (4) 

implementar a decisão da pessoa, incluindo assistência na comunicação da decisão da pessoa a 

terceiros. 
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