
O estigma social dos problemas de saúde mental

Representantes do Centro de empowerment e ajuda mútua – CEAM (Grupo de autorepresentantes)

A população de pessoas com experiência de doença mental (PEDM), segundo a Direção-Geral da

Saúde  (Saúde  Mental  em  Números  2015),  representa  11,75%  da  população  portuguesa.

Historicamente  este  grupo  sofreu  de  discriminação,  segregação  e  falta  de  voz  nos  diferentes

contextos, nomeadamente político, social, institucional e comunitário.

Segundo o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH), muitos dos direitos humanos

fundamentais continuam a ser negados às PEDM. De acordo com a Convenção das Nações Unidas

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, alguns dos princípios centrais são a dignidade da

pessoa humana, a autonomia e independência; a não-discriminação; a participação e inclusão; o

respeito  pela  diferença;  a  igualdade  de  oportunidades;  a  acessibilidade,  entre  outros.  Contudo,

segundo o último relatório do ODDH, há evidência de violação de vários direitos básicos, tais como

o direito a não ser sujeito a tortura, tratamento degradante, exploração, violência ou abuso (art 15º),

o que chama a atenção para situações de reclusão,  maus tratos físicos,  sexuais  ou mentais  em

instituições  hospitalares,  lares  ou  residências;  o  direito  a  viver  de  forma  independente  e  a  ser

incluído  na  comunidade  (art  19º),  reforçando a  necessidade  de  medidas  políticas  eficazes  para

facilitar a efetiva integração e participação social; o direito a um padrão de vida digno e à proteção

social, incluindo alimentação, vestuário, habitação, emprego e medidas de proteção social de que

necessitem (art 28º); direito a desfrutar do nível mais elevado de saúde física e mental (art 25º);

direito a exercer a capacidade jurídica e a liberdade pessoal, garantindo que as pessoas possam

tomar decisões legais relativas à sua vida (art 12º).

Ao mesmo tempo, a contínua falta de informação sobre as questões da saúde mental conduz ao

estigma e à exclusão

social deste grupo (OMS, 2002; Corrigan &amp; Rao, 2012), considerado assim vulnerável pelas

consequências sociais que limitam as oportunidades de participação e integração na comunidade

(Ware et  al,  2008).  Contudo, esta situação de vulnerabilidade não altera a natureza humana de

autodeterminação e liberdade de escolha (Davidson et al, 2009), pelo contrário, indica a necessidade

de  suporte  social,  institucional  e  político  para  a  transformação  desta  condição.  Torna-se  assim

fundamental promover processos de escolha entre papéis e atividades socialmente valorizados, de

empoderamento, controlo e liderança sobre os próprios contextos de vida.

Estudos e  recomendações  internacionais  na área da saúde mental  evidenciam a  necessidade de

enfatizar o protagonismo, a agência e o papel ativo das pessoas com doença mental, uma vez que

sempre foram consideradas  clientes passivos e dependentes dos  programas e  serviços  de saúde



mental (Nelson, Lord e Ochocka, 2001). Neste sentido, é fulcral que as pessoas com experiência de

doença  mental  liderem o  combate  ao  estigma,  com ações  de  sensibilização  e  informação para

reduzir o preconceito e desenvolver uma atitude aberta e de valorização da diversidade humana.

Ao mesmo tempo é fundamental divulgar o modelo de Suporte Interpares, que nasceu em 1980

(Zinman &amp; Harp,  1987).  Nesta  altura,  ainda era dominante o modelo biomédico da saúde

mental e o suporte interpares surgiu como resposta complementar à psicoterapia e às intervenções

psiquiátricas tradicionais.

O suporte interpares é definido como um sistema de dar e receber ajuda que ocorre quando pessoas

com experiência de doença mental fornecem conhecimento, experiência e suporte emocional, social

ou prático a outras pessoas que se encontram em situações similares (Gartner &amp; Riessman,

1982; Mead et al, 2001; Solomon, 2004).

A dinâmica de suporte interpares ocorre tipicamente nos Grupos de Ajuda Mútua (GAM). Estes

grupos tiveram origem nos EUA de sectores não profissionalizados, a partir da perceção de que as

próprias  necessidades  não  são  resolvidas  pelo  sistema  social,  político  e  de  saúde  existente.  A

primeira experiência surgiu nos Estados Unidos da América em 1935 com a criação dos Alcoólicos

Anónimos. Nas décadas de 60 e 70, os grupos de ajuda mútua estenderam-se a toda a Europa e

atualmente,  abrangem  diversas  áreas,  como  por  ex.  saúde  mental  ou  saúde  física;

alcoolismo/consumos; violência interpessoal; grupos de familiares, etc. Os seus objetivos principais

são: Partilha de problemas e/ou dificuldades; Facilitação da expressão de ideias, objetivos e sonhos;

Partilha  de  informações  e  identificação  de  estratégias  eficazes;  Desenvolvimento  de  uma

participação competente e de capacidades “sustentáveis” para lidar com situações problemáticas;

Mobilização de recursos para promover mudanças necessárias para uma melhor qualidade de vida

(advocacy/recovery).

Por  fim,  os  profissionais  de  saúde/saúde  mental  deviam  fomentar  uma  perspetiva  de  direitos

humanos. A defesa dos direitos das pessoas com experiência de doença mental tem o intuito de

combater a discriminação e o estigma dos quais são alvos. O advocacy é um processo de apoio e

capacitação  para  que  as  PEDM possam expressar  as  suas  opiniões  e  perspetivas,  ter  acesso  a

informação  útil  para  a  resolução  dos  seus  problemas,  defender  e  promover  os  seus  direitos  e

deveres.

Perguntas para o debate:

-  os  profissionais  de  saúde/saúde  mental  estão  preparados/disponíveis  para  uma  verdadeira

colaboração com as pessoas com experiência de doença mental e para partilhar o poder e a tomada

de decisão?

- o que é pode ser feito para promover esta colaboração e para promover a liderança das pessoas



com experiência de doença mental?

- como é que os profissionais de saúde/saúde mental  podem garantir  e  promover  um papel  de

advocacy?


