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“Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. 

Agora é a hora de compreender mais para temer menos.” 

Marie Curie 
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RESUMO 

 

Em 2005 Portugal assina a Declaração Europeia de Saúde Mental, 

comprometendo-se a desenvolver serviços baseados na comunidade que 

substituam os cuidados prestados pelos grandes hospitais psiquiátricos. Já 

antes, na sequência da lei de Saúde Mental (Decreto- Lei n.º 36/98 de 24 de 

Julho) o modelo de intervenção comunitário passou a ser o modelo 

preconizado e o de referência.  

Nesta continuidade, as pessoas com doença mental grave e crónica, como é 

o caso da esquizofrenia, que outrora viviam institucionalizadas, passaram a 

viver e, logo, a envelhecer na comunidade. 

Neste sentido, a presente investigação procura compreender, a nível geral, a 

forma como as pessoas com esquizofrenia envelhecem na comunidade tendo 

em conta este novo paradigma, compreender se estão realmente integradas e 

se possuem os apoios necessários e por outro lado compreender a forma como 

esta patologia pode influenciar o processo de envelhecimento.   

Para alcançar estes objetivos, recorreu-se a uma metodologia de tipo 

qualitativa, utilizando a entrevista como instrumento de recolha de dados. As 

entrevistas foram realizadas a doze profissionais do Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. 

Os resultados deste estudo indicam que é possível um individuo com 

esquizofrenia ter uma vida “normal” e estável, apesar da sua doença, desde 

que este seja devidamente acompanhado, que seja logo diagnosticado e que 

tome a sua medicação de forma rigorosa. De acordo com 25% dos 

profissionais do DPSM a maior dificuldade prende-se com a aceitação da 

doença pelo próprio doente e pela sua família. 

No entanto, os resultados também mostram que os psicofármacos podem 

gerar alterações físicas e alterações do comportamento e apresentar bastantes 

sintomas negativos, que associados ao tipo de esquizofrenia, ao número de 

recaídas, ao tempo que decorreu entre o aparecimento da doença e o 

diagnóstico, aos estilos de vida tais como o consumo excessivo de tóxicos ou 
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uma má alimentação, ao sedentarismo e isolamento podem levar a uma 

diminuição da esperança média de vida e a um envelhecimento precoce. 

Foi possível compreender que a esquizofrenia, como qualquer outra doença, 

acaba por influenciar o processo de envelhecimento, quer pelas doenças 

metabólicas associadas, quer pelo desgaste e défice cognitivo que esta doença 

comporta ou ainda devido aos fatores descritos no parágrafo anterior. 

Esta patologia gera uma certa incompreensão por parte dos utentes, da 

família e da sociedade em geral, promovendo o estigma e as ideias falaciosas. 

Estas pessoas são erradamente descritas como pessoas agressivas e são 

vistas com desconfiança e medo. É desta forma necessário que exista uma 

maior consciencialização e transmissão de informação sobre esta patologia. 

 

 

Palavras-chave: Esquizofrenia, Envelhecimento, Modelo Comunitário, 

Integração Social, Envelhecimento Ativo  
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ABSTRACT 

 

In 2005, Portugal signs the European Mental Health Declaration, committing 

itself to developing community-based services to replace the care provided by 

large psychiatric hospitals. Even before, following the Law of Mental Health 

(Decree-Law no. 36/98 of 24 July), the model of community intervention has 

become the model recommended and the reference model. 

In this continuity, people with severe and chronic mental illness, as in the 

case of schizophrenia, who once lived institutionalized, began to live and then 

to grow old in the community. 

In this sense, the present research seeks to comprehend, in a general way, 

the way in which people with schizophrenia grow old in the community taking 

into account this new paradigm, to understand if they are really integrated and 

to have the necessary supports and, on the other hand, to understand how this 

Pathology can influence the aging process. 

To achieve these objectives, a qualitative methodology was used, using the 

interview as a data collection instrument. The interviews were carried out to 

twelve professionals from the Department of Psychiatry and Mental Health of 

the José Joaquim Fernandes Hospital, in Beja. 

The results of this study indicate that it is possible for an individual with 

schizophrenia to have a "normal" and stable life, despite his or her illness, 

provided that it is properly followed up, that it is soon diagnosed and that it 

takes its medication rigorously. According to 25% of the DPSM professionals, 

the greatest difficulty is the acceptance of the disease by the patient himself and 

his family. 

However, the results also show that psychotropic drugs can generate 

physical alterations and behavioral changes and present a number of negative 

symptoms associated with the type of schizophrenia, the number of relapses, 

the time between the onset of the disease and the diagnosis, Lifestyles such as 

excessive consumption of toxics or poor diet, sedentary lifestyle and isolation 

can lead to a decrease in the average life expectancy and an early aging. 
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It was possible to understand that schizophrenia, like any other disease, 

ends up influencing the aging process, either due to the associated metabolic 

diseases, or due to the wear and cognitive deficit that this disease has or due to 

the factors described in the previous paragraph. 

This pathology generates a certain misunderstanding on the part of the 

users, the family and the society in general, promoting stigma and fallacious 

ideas. These people are wrongly described as aggressive people and are 

viewed with suspicion and fear. It is therefore necessary that there is a greater 

awareness and transmission of information about this pathology. 

 

 

Key words: Schizophrenia, Aging, Community Model, Social Integration, Active 

Aging 
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INTRODUÇÃO 

 

A esquizofrenia é uma doença mental grave que guarda consigo um 

conjunto de preconceitos e estigma desde os tempos mais remotos. Associada 

a comportamentos violentos e a incapacidade, é uma doença que causa medo 

e sobre a qual existe pouca informação, sensibilização e consciencialização. 

Do século XV ao século XVII, a doença mental era vista como um erro moral 

que devia ser corrigido, assim sendo os doentes eram internados por grandes 

períodos de tempo ou por toda uma vida nas chamadas “casas de 

internamento”, afastadas da comunidade (Nunes, 2015). 

Por sua vez, no século XVIII, dá-se um avanço importante nos 

conhecimentos, nos métodos e no tipo de assistência e eclodem os primeiros 

asilos psiquiátricos ou hospícios um pouco por todo o país. O paradigma 

hospitalocêntrico perdurou até ao século XIX (Nunes, 2015). 

A partir dos anos 60 eclode um novo paradigma, o paradigma comunitário 

com vista ao tratamento e integração dos doentes na comunidade.  

Na sequência da lei de Saúde Mental (Decreto- Lei n.º 36/98 de 24 de Julho) 

o modelo de intervenção comunitário passou a ser o modelo preconizado e o 

de referência. Os indivíduos passam então a ser tratados, a viver e a 

envelhecer na comunidade.  

Atualmente tem-se observado o encerramento os grandes hospitais 

psiquiátricos, contudo a comunidade não tem conseguido dar resposta a esta 

nova demanda. 

Tendo em conta esta nova realidade, considerou-se fundamental 

compreender a forma como as pessoas vivem e envelhecem na comunidade e 

de que modo a esquizofrenia pode influenciar o processo de envelhecimento. 

Uma vez definido o objeto de estudo, iniciou-se a investigação com a 

construção de uma pergunta de partida que estruturará todo o trabalho e 

servirá de linha condutora: De que forma as pessoas com esquizofrenia 

envelhecem na comunidade e qual a influência desta patologia no processo de 

envelhecimento? 



15 
 

 

No que concerne os objetivos específico, esta dissertação procura 

compreender a forma como as pessoas vivem com esta doença, se a 

percebem, são capacitados para lidar com ela, se existe informação e recursos 

suficientes para apoiar estas pessoas que envelhecem na comunidade, 

perceber se podem ter uma vida normal, se estão realmente integrados e se 

têm uma participação ativa. Procurou-se igualmente compreender que outros 

problemas esta doença pode acarretar e a forma como a sociedade vê estes 

indivíduos e esta doença. 

Para conseguir atingir estes objetivos optou-se pela utilização de uma 

metodologia de investigação de tipo qualitativo uma vez que não se pretende 

quantificar ou controlar os dados mas sim perceber a forma como o fenómeno 

é vivido e compreendido pelos participantes. 

No que diz respeito aos instrumentos de colheita de dados, optou-se pela 

aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

Para obter o maior número de informações sobre o tema e conseguir atingir 

os objetivos, considerou-se pertinente a aplicação das entrevistas aos 

profissionais do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital José 

Joaquim Fernandes de Beja. A amostra não foi pré-estabelecida e baseou-se 

no princípio da saturação da informação, ao todo foram entrevistados doze 

profissionais, quatro enfermeiros, dois psicólogos, uma assistente social e 

cinco psiquiatras. 

O estudo divide-se em três partes lógicas, o Enquadramento Teórico, no 

qual são aprofundados temas e conceitos essenciais para dar resposta à 

pergunta de partida, o Estudo Empírico no qual estão descritos os 

procedimentos, metodologia e instrumentos de colheita de dados utilizados 

para obter o maior número de informação e atingir os objetivos previamente 

estipulados e por fim o Projeto de Intervenção que procurará dar respostas às 

necessidades detetadas ao longo da investigação. O estudo teve por base por 

base os “Fundamentos e Etapas do Processo de Investigação” de Marie-

Fabienne Fortin (2009). 
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PARTE I- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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CAPITULO 1: ENVELHECIMENTO E ESQUIZOFRENIA 

 

1. Esquizofrenia 

1.1- Evolução do conceito e Teorias Etiológicas 

A esquizofrenia tem sido estudada por muitos especialistas ao longo da 

história, contudo, esta continua a levantar muitas questões e incertezas. 

Segundo Moreno (2007), a primeira referência cientifica existente sobre esta 

doença deve-se ao médico e anatomista Willis que em 1602 a designou como 

“estupidez adquirida” através do estudo de jovens “normais” que acabaram por 

desenvolver um distúrbio mental na adolescência.  

Em 1809 Pinel, um dos fundadores da psiquiatria moderna, designou a 

esquizofrenia de idiotia congénita adquirida. Em 1852 Morel designa a 

patologia de demência precoce uma vez que esta surge na adolescência e se 

apresenta como uma perda de juízo, insensibilidade aos problemas do mundo 

e estravagâncias a nível do comportamento e do discurso. Em 1887, Kraepelin 

traduz o termo demência precoce de Morel para “dementia praecox” 

considerando-a uma entidade autónoma, de causas desconhecidas, 

caracterizada por um conjunto de sintomas particulares e uma evolução 

progressiva. Entre 1857 e 1939 Bleuler segue a ideologia de Kraepelin 

transformando o termo “dementia praecox” para o atual “esquizofrenia” 

(Moreno, 2007). 

A esquizofrenia é uma doença mental grave que atinge todos os indivíduos, 

independentemente do sexo, classe social ou raça. Segundo Afonso (2010) 

referindo Lewin (1981), esta doença manifesta-se habitualmente na parte final 

da adolescência ou início da idade adulta. Para os indivíduos de sexo 

masculino, o aparecimento ocorre entre os 15 e os 25 anos de idade, no sexo 

feminino o aparecimento é mais tardio, tendo inicio habitualmente entre os 25 e 

os 30 anos de idade. Aproximadamente 3 a 10% das mulheres desenvolve o 

primeiro surto da doença após os 40 anos de idade. 
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 De acordo com Castle et. al (2003), existe 1% de probabilidade de um 

individuo (ambos os sexos) desenvolver esquizofrenia. 

A esquizofrenia é uma doença complexa e apesar dos diversos estudos 

realizados ainda existe uma dificuldade em definir claramente as suas causas. 

Segundo Macedo (2010), as primeiras teorias desenvolvidas relativas à 

etiologia da doença relacionam-se com o ambiente intra-familiar. As teorias 

psicanalíticas desenvolveram o conceito de “mãe-esquizofrenizante” 

considerando que o relacionamento mãe/filho é responsável pelo 

desenvolvimento de psicoses e consequentemente da esquizofrenia. 

Posteriormente, surge a teoria do “Double-bind” que considera que se a pessoa 

estiver habituada desde a infância a que a comunicação entre duas ou mais 

pessoas apresente constantemente mensagens contraditórias poderá vir a 

desenvolver doença mental.  

Segundo o mesmo autor sabe-se, na atualidade, que as relações intra-

familiares são importantes mas que os problemas familiares não causam por si 

só distúrbios psiquiátricos. Para compreender este fenómeno a ciência 

desenvolve três teorias, a teoria genética, a teoria do neurodesenvolvimento e 

a teoria neuroquímica. 

A teoria genética defende que os fatores genéticos podem contribuir para o 

aparecimento da doença. Sabe-se que a probabilidade de uma pessoa 

desenvolver esquizofrenia aumenta se existir um familiar atingido, contudo, 

apesar das diversas investigações neste ramo, o modo de transmissão 

permanece desconhecido (Afonso, 2010). 

A teoria do neurodesenvolvimento defende a possibilidade da doença ter 

origem numa perturbação do desenvolvimento ou na maturação do cérebro no 

período perinatal. Esta perturbação pode resultar de fatores genéticos ou 

ambientais, sendo os principais fatores de risco o stress, as infeções durante a 

gravidez, a prematuridade, o baixo peso à nascença, entre outros. Estudos 

recentes demonstram a presença de alterações cerebrais progressivas, com 

perda de volume cortical, essencialmente na adolescência. A esquizofrenia 

encontra-se associada a um neurodesenvolvimento anormal e a lesões 

precoces (Afonso, 2010). 

A teoria neuroquímica defende que a esquizofrenia surge como 

consequência de um desequilíbrio químico complexo entre diversos 
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neurotransmissores que interagem entre si, tais como a dopamina, a serotonina 

e o glutamato (Macedo, 2010). 

A incerteza nas causas e a complexidade desta doença tornam o 

diagnóstico difícil, tendo este que ser realizado ao longo do tempo, uma vez 

que não é possível efetuá-lo através de exames laboratoriais ou imagiológicos. 

O médico deve então excluir outras doenças ou condições que possam 

desenvolver sintomas psicóticos semelhantes aos da esquizofrenia (Afonso, 

2010). 

Relativamente à evolução da doença, de acordo com a Associação de 

Psiquiatria Americana (2013), esta pode ter um início abrupto ou insidioso, mas 

a maioria dos indivíduos apresenta um desenvolvimento lento e degradativo, o 

prejuízo cognitivo é comum. 

Não é possível prever de forma fiável a evolução e curso da doença. Estima-

se que aproximadamente 20% dos doentes com esquizofrenia apresentaram 

um curso favorável da doença e apenas um reduzido número de pessoas 

obtiveram uma recuperação completa, na sua maioria os indivíduos necessitam 

de apoio formal ou informal, muitos permanecem cronicamente doentes com 

sintomas da fase ativa e outros apresentam um curso de evolução 

degenerativa (APA, 2013). 

Os sintomas psicóticos tendem a diminuir com o tempo, essencialmente no 

envelhecimento, prevalecendo os sintomas negativos e os défices cognitivos 

podem não melhorar. Os casos com início tardio (após 40 anos de idade), mais 

comuns nas mulheres, apresentam um curso com uma predominância de 

sintomas psicóticos com preservação do afeto e do funcionamento social (APA, 

2013). 

Segundo a mesma fonte, a esquizofrenia está associada a uma disfunção 

social e profissional, a educação e manutenção do emprego encontram-se 

muitas vezes prejudicadas pelas manifestações da doença, mesmo que o 

individuo tenha competências cognitivas suficientes para a tarefa (APA, 2013). 
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1.2- Sinais e Sintomas 

 A esquizofrenia é uma doença bastante complexa e nem sempre é 

percetível.  

 É necessário ter em conta que a esquizofrenia envolve um conjunto de 

disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais mas nenhum sintoma é 

específico do transtorno. 

 De acordo com Llorca (2004), os sintomas podem ser divididos em positivos 

e negativos, contudo estes não são específicos da esquizofrenia e é raro que 

um doente apresente a generalidade dos sintomas. 

 De acordo com o mesmo autor, os sintomas positivos dizem respeito a: 

 - Alucinações: As alucinações constituem um dos sintomas mais frequentes 

da esquizofrenia. Estas dizem respeito a perceções sensoriais, nomeadamente 

olfactivas, visuais, auditivas, tácteis e corporais. As alucinações mais 

frequentes são as auditivo-verbais, no qual o doente ouve vozes que o podem 

acusar, dar ordens, controlar ou ameaçar. Este distúrbio da perceção é vivido 

como sendo real gerando um sentimento de aflição e um grande sofrimento 

(Llorca, 2004). 

 - Delírios: Os delírios dizem respeito a uma modificação profunda do 

pensamento. 

 De acordo com a Société Québécoise de la Schizophrénie (2006), os delírios 

apresentam-se como uma convicção absoluta no qual o individuo é insensível a 

qualquer argumentação discordante. As convicções do doente são erradas, 

constantes, inalteráveis e diferentes da restante sociedade. Existem diversos 

tipos de delírios, nomeadamente os delírios de perseguição (o doente acredita 

que o querem prejudicar, como por exemplo através do envenenamento, 

experiências cientificas, acredita que estão a gozar com ele, que o querem 

assaltar ou matar), ideais de superioridade (o doente sobrevaloriza as suas 

capacidades pessoais como a riqueza, inteligência, influência, poder…), o 

delírio de controlo (o doente acredita estar sob controlo de uma força exterior, 

tudo o que diz, faz ou escreve é-lhe imposto por esta mesma força), a 

divulgação do pensamento (o doente acredita que todos os seus pensamentos, 

sentimentos ou gestos podem ser adivinhados ou lidos por alguém) e as ideias 
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de referência (o doente acredita que os outros falam dele, que lhe transmitem 

sinais ou mensagens na rua, na televisão…). 

  - Distúrbio do pensamento: O distúrbio do pensamento é caracterizado por 

um discurso ilógico e incompreensível. De acordo com Afonso (2010), o doente 

pode ter dificuldade em manter uma conversa, podendo utilizar palavras 

isoladas desprovidas de sentido. 

 - Distúrbio do comportamento: O distúrbio do comportamento diz respeito a 

um comportamento estranho ou inadaptado, sem objetivo específico. O doente 

apresenta riscos de agressividade para com objetos ou para com membros da 

sua família (Llorca, 2004). 

 Por sua vez, os sintomas negativos dizem respeito, de acordo com Afonso 

(2010), a uma diminuição ou falta de motivação para exercer uma atividade, 

falta de vontade e iniciativa, dificuldade em iniciar ou terminar tarefas/projetos, 

desinteresse, falta de higiene, isolamento social (recusa sair de casa e se 

relacionar com os outros), dificuldade em exprimir sentimentos ou emoções, 

mimica facial pobre e por vezes inexpressiva, comunicação pouco espontânea 

e limitada a algumas palavras, pensamento pobre e dificuldades de diálogo.  

 É necessário ter um especial cuidado para não confundir os sinais negativos 

da doença com um estado depressivo. 

 De acordo com a APA (2013), para existir um diagnóstico de esquizofrenia, é 

necessário que o individuo possua pelo menos dois dos seguintes sintomas 

durante parte significativa do tempo, durante um mês ou mais: delírios, 

alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente 

desorganizado ou catatónico e sintomas negativos. Para ser considerado 

esquizofrenia, o individuo deve possuir pelo menos um dos três primeiros 

sintomas. 

 A esquizofrenia envolve o prejuízo, por um período significativo de tempo em 

áreas como o trabalho, as relações interpessoais ou autocuidado. 

 Esta perturbação pode ser dividida em três momentos, o primeiro 

caracterizado por sintomas prodrómicos, que costuma anteceder à fase ativa, a 

fase ativa e os sintomas residuais. Na fase ativa da doença predominam os 

sintomas psicóticos ou ainda os sintomas de humor ou episódios de humor. 

Nas fases prodrómica e residual, predominam os sintomas negativos, os 

positivos são atenuados, nestas fases o individuo pode manifestar crenças 
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incomuns ou estranhas que não sejam de proporções delirantes, o discurso 

pode ser compreensível, contudo vago, o comportamento pode ser incomum 

mas não grosseiramente desorganizado. Alguns sinais da perturbação devem 

persistir por um período contínuo de pelo menos seis meses (APA, 2013).  

A APA (2013) alerta ainda para o risco de suicídio sendo que 5 a 6% dos 

indivíduos com esquizofrenia morrem por suicídio, 20% tentam, o suicídio em 

uma ou mais ocasiões e muitos outros apresentam uma ideação suicida 

importante. O risco de suicídio apresenta-se elevado ao longo do ciclo de vida, 

para ambos os sexos. 

 

1.3- Tratamento 

 A esquizofrenia é uma doença crónica, contudo esta pode ser tratada e os 

sintomas podem ser atenuados. As pessoas com esta doença podem ter uma 

vida estável desde que devidamente acompanhadas e tratadas. 

 De acordo com Afonso (2010), o tratamento da esquizofrenia passa 

essencialmente pelos fármacos sendo eles imprescindíveis, contudo existem 

outras técnicas tais como a electroconvulsivoterapia, psicoterapia, intervenção 

familiar, psicoeducação, terapia ocupacional, internamento ou consultas 

externas.  

 Os fármacos podem ser divididos em três tipos: 

 - Os Neurolépticos ou antipsicóticos podem ainda subdividir-se em 

antipsicóticos clássicos e antipsicóticos atípicos. Os antipsicóticos clássicos 

apresentam uma grande eficacidade no controlo dos sintomas positivos da 

doença (alucinações, delírios…), contudo têm pouca eficácia no que concerne 

os fatores negativos da mesma e os seus efeitos secundários revelam-se 

incómodos e pouco toleráveis. Os antipsicóticos atípicos dizem respeito a uma 

nova geração de antipsicóticos, estes são igualmente eficazes no controlo dos 

sintomas positivos da doença e têm efeito nos sintomas negativos. 

Contrariamente aos antipsicóticos clássicos, os antipsicóticos atípicos 

apresentam um menor número de efeitos secundários nos movimentos 

involuntários, no entanto apresentam outros efeitos tais como o aumento do 

peso, da sonolência ou pelo contrário um excesso de energia, sintomas 
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extrapiramidais, colesterol alto (riscos de problemas cardiovasculares), 

diabetes, infertilidade, problemas de ereção, menstruação desregulada, 

ansiedade, boca seca, entre outros (Afonso, 2010). São exemplos de 

antipsicóticos clássicos o Haloperidol; Sulpride; Cloropromazina; Flufenazina, 

entre outros e de antipsicóticos atípicos a Amisulprida; Aripiprazol; Clozapina; 

Olanzapina; Paliperidona; Risperidona; Ziprazidona, entre outros. Existem 

diversos tipos de fármacos, desde medicamentos, a líquidos ou ainda injetáveis 

que serão receitados de acordo com os sintomas da pessoa, efeitos 

secundários, reação à medicação, entre outros. Nos dias de hoje, é possível 

um doente ter o tratamento farmacológico que lhe convém limitando ao máximo 

os efeitos secundários.  

 - Os Antidepressivos podem igualmente ser prescritos caso a patologia 

apresente riscos de depressão e suicídio, riscos comuns na evolução do 

distúrbio esquizofrénico (Dupuy, 2002).  

 - Os outros medicamentos podem dizer respeito a ansiolíticos, no caso de 

ansiedade e insónias, ou ainda a estabilizadores de humor (Dupuy, 2002). 

 A electroconvulsoterapia foi introduzida, de acordo com Afonso (2010), 

como forma de tratamento da esquizofrenia em 1938, o objetivo da mesma 

consiste em introduzir através de um estímulo elétrico uma crise convulsiva no 

doente, apesar de ser considerada por muitos uma técnica desumana, esta tem 

revelado ser uma forma de tratamento eficaz. Atualmente, esta técnica 

corresponde a um tratamento de segunda linha no caso de situações graves, 

gravidez, ou em situações refractárias à terapêutica farmacológica. 

 A Psicoterapia é uma técnica de tratamento psicológico complementar aos 

fármacos, de acordo com Zanini (2000) esta tem como principais objetivos, 

oferecer suporte e informações sobre a doença e a forma de lidar com a 

mesma, ajudar o doente a diferenciar a realidade das alucinações e delírios e a 

encontrar um sentido para a sua experiência psicótica, capacitar o doente a 

reconhecer e lidar com sensações e sentimentos, promover a sua autonomia e 

independência e melhorar a sua autoestima ajudando-o a ganhar controlo 

sobre a sua própria vida. São exemplos de psicoterapias a psicoterapia 

psicanalítica, a psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia de grupo, 

entre outros. 
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 A intervenção familiar apresenta-se como uma técnica fundamental para 

evitar recaídas nos doentes. É importante intervir na família utilizando uma 

abordagem psicoeducativa, informando-a sobre a doença e o tratamento da 

mesma, esclarecendo dúvidas e resolvendo questões práticas diminuindo 

assim a sua emotividade e integrando-a no processo de tratamento do doente 

(Afonso, 2010).  

 A psicoeducação procura ajudar os doentes e seus familiares a melhor 

compreender a doença e a encontrar estratégias para lidar com ela. Procura 

diminuir o risco de recaídas, reduzir o stresse familiar e providenciar um 

suporte social (Gonçalves-Pereira et al., 2006). 

 A terapia ocupacional pretende ajudar o individuo a organizar o seu dia-a-

dia e a criar projetos de vida, a atuar em atividades do quotidiano e na rotina do 

individuo e a avaliar e promover a saúde práxica (Machado, 2000 in Coronil, 

2005).  

 O internamento pode ser necessário nos casos de recusa da toma da 

medicação ou devido à agitação e alteração do comportamento impedindo que 

permaneçam junto das suas famílias. O internamento hospitalar é temporário 

não levando mais que algumas semanas e tem por objetivo a estabilização do 

doente reduzindo o máximo de sintomas (Afonso, 2010). 

As consultas externas são essenciais no tratamento da doença uma vez 

que estas permitem que o psiquiatra, o doente e a família partilhem 

informações e elaborem planos terapêuticos (Afonso, 2010). 

É fundamental que o doente seja ator do seu próprio tratamento, que 

compreenda a sua doença, os seus sintomas e que saiba detetar sinais de 

recaídas de forma a ter controlo sobre a sua própria doença. Quanto mais 

informação o doente tiver e quanto maior for a sua aceitação da doença, maior 

será a sua implicação e possibilidade de estabilização. 

 

 

2. Processo de Envelhecimento 

Todos os organismos vivos possuem um tempo limitado de vida e sofrem 

alterações com o passar do tempo. O envelhecimento é um processo natural e 
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irreversível que atinge todos os indivíduos a nível biológico, psicológico e 

social. 

Apesar da OMS (2002) considerar idoso todo o individuo com mais de 65 

anos, não é possível datar o inicio do envelhecimento, uma vez que este varia 

de individuo para individuo. Os indivíduos envelhecem de forma variada, 

dependendo da sua história, hábitos de vida, cultura, país, entre outros 

(Fontaine, 2000 in Cancela, 2007). 

A nível biológico, é importante ter em conta que apesar do organismo 

envelhecer como um todo, os seus órgão, células e tecidos envelhecem de 

forma diferenciada, neste ponto os estilos de vida desempenham um papel 

fundamental (Cancela, 2007). 

De acordo com Spar e La Rue (2005), referidos por Sequeira (2010), o 

envelhecimento biológico é caracterizado por um menor rendimento cardíaco 

devido à menor eficácia do coração e do estreitamento das artérias, pela atrofia 

e rigidez do sistema respiratório levando a uma perda de elasticidade e 

diminuição da capacidade respiratória, pela diminuição do peso e tamanho dos 

rins reduzindo a eficácia na eliminação das toxinas e na capacidade de 

esvaziamento da bexiga, o sistema gastrointestinal torna-se menos eficiente na 

absorção dos nutrientes, existe um redução da massa muscular e óssea, uma 

perda da elasticidade das articulações e perdas da força muscular e por fim, o 

sistema nervoso apresenta uma acumulação de placas senis e uma diminuição 

dos neurotransmissores.  

Cancela (2007), realça ainda a visão, a audição e o equilíbrio como sendo os 

sentidos mais afetados pelo processo de envelhecimento.  

Relativamente ao envelhecimento psicológico, é por vezes difícil aceitar as 

mudanças decorrentes do envelhecimento e as perdas. Para Zimerman (2000) 

o envelhecimento psicológico é caracterizado pela dificuldade de adaptação a 

novos papéis sociais, falta de motivação, baixa autoestima, baixa autoimagem, 

dificuldade de mudança, perdas orgânicas e afetivas, entre outros. 

Segundo Sequeira (2010), o envelhecimento psicológico encontra-se 

relacionado com a capacidade de adaptação do individuo. 

 O envelhecimento Social diz respeito à modificação do status do idoso e das 

inter-relações sociais e individuais. 
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 O individuo sofre um conjunto de alterações físicas, psicológicas e sociais ao 

longo do processo de envelhecimento que podem causar angustia, medo e 

ansiedade. Contudo, o envelhecimento não se caracteriza apenas pelas 

perdas, mas também pelos ganhos.  

 Com o envelhecimento e consequentemente com a entrada na reforma, o 

individuo fica com mais tempo livre, podendo ter uma maior atividade social, 

relações de proximidade, atividades de lazer, entre outros.  

 É importante que o individuo antecipe e prepare o seu próprio 

envelhecimento, aprendendo a gerir as perdas e a otimizar os recursos 

existentes de modo a atingir um maior nível de bem-estar (Araujo et al., 2015). 

 O funcionamento emocional-motivacional é fundamental, uma vez que as 

emoções positivas tornam o envelhecimento positivo (Ferreira et al., 2012). 

De acordo com Shephard (2003), a prática de uma atividade física regular 

influência beneficamente as capacidades funcionais e a qualidade de vida 

como também a saúde mental, refletindo-se num maior bem-estar, autoestima, 

autonomia, autoeficácia e redução do risco de ansiedade e depressão. 

O envelhecimento ativo sendo “um processo de optimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o fim de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem” (OMS, 2002: 12) 

torna-se fundamental. A promoção do envelhecimento ativo é, assim, um dos 

princípios estratégicos promovidos para uma nova perspetiva de 

desenvolvimento social. 

 

3. Envelhecimento Ativo 

Tal como foi possível compreender anteriormente, o envelhecimento é um 

fenómeno natural e irreversível que atinge todos os seres humanos e que trás 

consigo um conjunto de alterações biopsicossociais e uma perda funcional 

progressiva no organismo, nomeadamente uma perda do equilibro e da 

mobilidade, das capacidade fisiológicas e alterações psicológicas (Ponte & 

Cunha, 2013).    

 Todas estas alterações podem comprometer a qualidade de vida do idoso e 

a perda de atividade física pode gerar situações de dependência e perdas de 

autonomia.  
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 De acordo com o mesmo autor, atualmente, existem evidências que a 

atividade física trás benefícios para a saúde do idoso. A atividade física é 

benéfica mesmo quando a prática é iniciada numa fase tardia e é igualmente 

benéfico em indivíduos com doença crónica, prevenindo doenças ligadas ao 

sedentarismo, tais como a diabetes, hipertensão arterial, osteoporose, entre 

outros. A prática de atividade física pode melhorar a qualidade de vida do 

idoso, aumentar a sua independência funcional e aumentar a sensação de 

bem-estar (Ponte & Cunha, 2013). 

 Entre outros benefícios, a prática de atividade física está associada a uma 

melhoria da quantidade e qualidade do sono, a um menor risco de quedas, a 

um melhor funcionamento cognitivo, níveis elevados de satisfação com a vida e 

uma menor prevalência de sintomas de ansiedade e depressão (Fernandes et 

al., 2009).   

 Tal como a atividade física, a alimentação também é importante, a 

segurança, a participação social, existem um conjunto de fatores que podem 

melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e permitir que esta tenha um 

papel ativo na sociedade. 

 É para promover este  estilo de vida saudável e aumentar a qualidade de 

vida que foi desenvolvido o conceito de envelhecimento ativo. 

 Segundo a OMS (2005), o envelhecimento ativo diz respeito a um processo 

de otimização das oportunidades de saúde, segurança e participação com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida e defende que as pessoas idosas 

devem participar na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos 

e capacidades.  

 No que concerne à saúde, este tem como principal objetivo manter os 

fatores de riscos baixos e os fatores de proteção elevados promovendo uma 

melhor qualidade de vida. Relativamente à segurança, este assegura a 

proteção, dignidade e assistência às pessoas idosas com maiores dificuldades, 

através da intervenção politica na segurança social, física e financeira. Quanto 

à participação este visa apoiar a participação em atividades socioeconómicas, 

culturais e espirituais, permitindo que as pessoas idosas contribuam para a 

sociedade (OMS, 2005).  

 Este processo está relacionado com uma maior atividade social e 

consequentemente a um maior convívio, sentimento de utilidade e integração. 
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 Para um projeto de envelhecimento ativo não bastam apenas as atividades 

que melhorem as condições físicas da saúde, as politicas e programas de 

promoção da saúde mental e relações sociais são igualmente importantes. 

 O individuo com uma doença mental tal como a esquizofrenia tem tendência 

a negligenciar a sua saúde física e optar por estilos de vida pouco saudáveis, o 

que pode influenciar o seu estado de espirito e diminuir a sua autoestima. É 

importante que o doente procure ajuda do médico ou terapeuta para criar um 

plano que lhe permita ter uma vida mais saudável. É fundamental, tal como 

para qualquer outra pessoa idosa, reduzir o consumo de tabaco e de álcool e 

praticar atividade física, por exemplo ir às compras a pé ou optar pelas escadas 

em vez do elevador, se o individuo tiver receio de multidões a caminhada só ou 

com um amigo ou a natação nas horas de menor movimento podem ser boas 

opções, optar por uma alimentação com pouco açúcar ou gorduras, privilegiar o 

peixe à carne, comer um maior número de legumes e fruta, apostar nos 

hidratos de carbono (massa, arroz, batata…), evitar comidas muito salgadas, 

entre outros (Bristol-Myers Squibb Company et Otsuka Pharmaceutical Europe 

Ltd, 2004). 

 É importante que as pessoas idosas com esquizofrenia, como qualquer outra 

pessoa idosa com qualquer outra patologia tenham um envelhecimento ativo e 

uma participação ativa na sociedade, que se sintam uteis, que saiam de casa, 

que tenham uma rede de contactos, que tenham hábitos de vida saudáveis, 

entre outros. 

 

 

4. Envelhecer com Esquizofrenia 

 Tal como foi possível compreender anteriormente, existem diversos tipos de 

esquizofrenia, a evolução da doença é incerta e o seu diagnóstico é complexo 

e demoroso. A doença pode desenvolver-se em idades diferentes e ter 

sintomas diferentes.  

 Segundo Nunes (2015), os indivíduos que desenvolvam esta patologia em 

idades precoces, tendem a apresentar, ao longo do processo de 

envelhecimento, problemas adicionais tais como défices cognitivos, diminuição 

das redes sociais, falta de insight, efeitos secundários da toma de 
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antipsicóticos a longo prazo ou ainda co morbilidades derivadas do consumo 

de substâncias. Nas pessoas com mais de 50 anos predominam, como co 

morbilidades, as doenças somáticas.   

 Tendo em conta a mesma fonte os doentes mais idosos tendem a tomar 

antipsicóticos típicos tendo efeitos secundários mais acentuados, 

nomeadamente efeitos extrapiramidais, incontinência urinária e quedas.  A 

própria medicação para contrariar os efeitos extrapiramidais provoca nas 

pessoas mais idosas confusão e delírios.  

 Contam ainda como efeitos secundários a diabetes, problemas cardíacos, 

dislipidemia, obesidade, colesterol alto, entre outros (Bristol-Myers Squibb 

Company et Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, 2004). 

 De acordo com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (2017), estima-se 

que a esperança média de vida de uma pessoa com esquizofrenia seja cerca 

de 20 anos menor do que uma pessoa sem esta patologia, contudo este 

envelhecimento precoce pode ser desacelerado através de um tratamento 

continuado.   

 Segundo Bristol-Myers Squibb Company et Otsuka Pharmaceutical Europe 

Ltd (2004), muitas pessoas com esquizofrenia apresentam consumos de droga, 

defendendo que esta normaliza os seus comportamentos e atenua os sintomas 

da doença, no entanto a droga leva a um agravamento da doença e dos 

sintomas positivos e pode desencadear surtos psicóticos.  

 A esquizofrenia está igualmente associada ao tabagismo. As taxas de 

dependência de nicotina nesta população são elevadas uma vez que esta 

reduz os sintomas da doença, relaxa e diminui a ansiedade. A pessoa com 

esquizofrenia tende a fumar entre duas a quatro vezes mais que uma pessoa 

sem essa patologia reduzindo a sua esperança média de vida. O tabagismo 

aumenta os riscos de doenças cardiovasculares e de cancros do pulmão 

(Rondina et al., 2004) 

 O sedentarismo, os maus hábitos de vida e uma incorreta alimentação 

geram problemas de obesidade e consequentemente riscos de desenvolver 

doenças cardiovasculares e síndromes metabólicos, bem como problemas de 

autoestima (Zortéa et al., 2010). 

 Todos estes fatores influenciam o processo de envelhecimento. Como 

qualquer outro individuo a pessoa com esquizofrenia deve antecipar e preparar 
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o seu envelhecimento, isto é, uma vez diagnosticada a doença, é importante 

aceitá-la e compreende-la, tomar toda a medicação receitada de forma 

rigorosa, ter cuidado com a alimentação, praticar atividade física e atividades 

que permitam uma maior estimulação cognitiva, reduzir o consumo de tabaco, 

evitar o consumo de álcool e drogas, sempre que os sintomas voltarem 

contactarem o médico, evitar o isolamento, se tiver receio de multidões existem 

outras opções. Tudo é difícil, a doença mental é um termo difícil de aceitar mas 

viver com esquizofrenia é possível, é possível ter uma vida dentro da 

normalidade. Sempre que existirem dúvidas ou se observarem alterações 

comportamentais é fundamental procurar ajuda. 

 

 

  



31 
 

 

CAPITULO 2: SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA 

5. Modelo Comunitário: Desinstitucionalização 

 Durante muitos anos, os indivíduos com doença mental eram 

institucionalizados, isolados da sociedade e sujeitos a terapêuticas desumanas, 

tais como o acorrentamento, banhos quentes e frios, lobotomia, choques 

insulínicos e elétricos ou ainda uma vasta e indiscriminada ingestão de 

psicofármacos (Spohr & Schneider, 2009).   

 A partir dos anos 50, foram surgindo críticas ao modelo psiquiátrico, 

nomeadamente às formas de tratamento pouco dignificantes e desenvolveram-

se diversas iniciativas com o intuito de reformar este mesmo modelo (Spohr & 

Schneider, 2009).  

 Nos anos 50 e 60 o Movimento Antipsiquiatria ou Modelo Comunitário 

expande-se pelo Reino Unido, Itália, Estados-Unidos, França, entre outros. 

 No Reino Unido a Lei de Saúde Mental é aprovada em 1959, defendendo 

que os indivíduos deveriam ter alta hospitalar assim que estivessem estáveis, 

voltando posteriormente para a comunidade onde a prestação de cuidados 

passará a estar sob a responsabilidade das autoridades locais (Ornelas, 2008). 

 Na Itália, Franco Basaglia e Giovanni Jervis desenvolveram um movimento 

que ficou conhecido por “Psiquiatria Democrática” que permitiu que muitos 

pacientes saíssem dos hospitais psiquiátricos, usufruindo de serviços na 

comunidade, bem como apoios ao emprego (Batista, 2014).  

 Nos Estados-Unidos, é aprovada em 1963 a Lei dos Centros de Saúde 

Mental, mais conhecida como a Lei Kennedy que proporcionou um conjunto de 

serviços tais como o internamento, o acompanhamento pós-alta, serviços de 

apoio na crise, serviços de reabilitação, lares de transição, consultoria e 

prevenção (Ornelas, 2008). 

 Em França, o movimento antipsiquiatria não conseguindo derrubar o modelo 

hospitalar torna-se em 1975 um meio alternativo, tendo por objetivo multiplicar 

os serviços na comunidade tornando assim o hospital dispensável (Batista, 

2014). 



32 
 

Apesar das políticas de desinstitucionalização terem sido importantes para a 

valorização, respeito e dignificação das pessoas com doença mental, 

acabaram por gerar outras problemáticas. As comunidades não estavam 

preparadas/estruturadas para o regresso dos doentes não existindo, na maioria 

das vezes, recursos suficientes para satisfazer as necessidades desta 

população desprovida de rendimentos, habitação, alimentação, vestuário, entre 

outros. 

Segundo Ornelas (2008), os Centros de Saúde Mental Comunitária não 

conseguiam dar resposta às necessidades dos grupos que exigem maior índice 

de cuidados permanentes, por um lado, por dar maior atenção aos utentes com 

maior probabilidade de sucesso, pela não-articulação entre os serviços 

hospitalares e os Centros de Saúde Comunitária e pelo não-investimento em 

apoio habitacional permanentes.  

Segundo o mesmo autor, os Centros de Saúde Mental Comunitários não 

estavam aptos para assumir a responsabilidade de uma população com 

problemáticas graves nem dimensionadas para tal e a inexistência de 

estruturas de apoio na comunidade impediu que os Centros de Saúde Mental 

Comunitária contribuíssem de forma eficaz na redução das hospitalizações. 

Não basta diminuir o internamento hospitalar e desinstitucionalizar os 

doentes internados para existirem cuidados de boa qualidade (Almeida & 

Xavier,1997). É fundamental que existam alternativas que suportem estas 

mudanças e que consigam dar respostas aos objetivos que se pretendem 

alcançar.  

O modelo Comunitário deve focalizar-se não só na doença, como também 

na qualidade de vida, habitação, emprego, atividades recreativas, cuidados 

médicos, acessibilidades, transportes, entre outros, o apoio fornecido deve ser 

estruturado, abrangendo não só o individuo com doença mental e a sua família 

como também a sua rede social, as intervenções devem ser desenvolvidas de 

forma coordenada e continuada (Ornelas, 2008). 

De acordo com o mesmo autor, a perspetiva comunitária implica a criação 

de instituições/organizações que forneçam serviços mais humanizados, 

eficazes e menos estigmatizantes dentro da comunidade, promovendo o 

crescimento psicológico e o empowerment.  
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6. Integração Comunitária, Empowerment e Recovery 

 Com o processo de desinstitucionalização em saúde mental, foram surgindo 

Programas na Comunidade tais como a habitação apoiada, emprego protegido 

e emprego apoiado ou ainda a educação apoiada, entre outras atividades, que 

acabaram por se afastar do objetivo de integração dos seus grupos-alvo, uma 

vez que eram realizadas por pessoas em igual condição de desvantagem, ideia 

esta contrária ao objetivo de integração comunitária. 

 Segundo Ornelas (2008), foram realizados diversos estudos e trabalhos 

sobre a reabilitação e integração das pessoas com desvantagens graves, a 

partir dos quais se formularam um conjunto de críticas. Segundo alguns 

críticos, é errado manter os indivíduos em ambientes restritivos e aguardar que 

a comunidade esteja preparada para os receber, é errado pensar que o 

tratamento deve ser prioritário sobrepondo-se à resolução de outras questões, 

tais como a habitação, emprego ou relações sociais, de acreditar que os 

indivíduos com doença mental tenham de passar por um conjunto de serviços 

antes de integrar a comunidade. 

 Segundo o mesmo autor, existem dois grandes obstáculos à integração 

comunitária das pessoas com doença mental, a primeira prende-se com o facto 

de estas pessoas estarem constantemente rodeadas por profissionais e/ou 

indivíduos com a mesma condição de desvantagem não favorecendo outro tipo 

de ligações, nomeadamente com a família, amigos ou com a comunidade em 

geral. Mesmo vivendo na comunidade, estas pessoas continuam a viver em 

ambientes segregados e a realizar trabalhos especializados. Outro dos 

obstáculos diz respeito ao facto dos indivíduos serem tratados como clientes ou 

utentes dos vários programas e serviços enfatizando uma relação de 

dependência em relação aos profissionais.  

 Para existir integração comunitária, é necessário existir igualdade entre 

todos os membros desta mesma comunidade. É desta forma importante refletir 

sobre os programas existentes e pensar na possibilidade de reconversão dos 

mesmos, permitindo uma maior participação e envolvimento destas pessoas na 

comunidade bem como uma visão de empowerment. 
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 Teixeira et. al (2009) realçam ainda que as barreiras à integração 

socioprofissional das pessoas com doença mental grave devem-se igualmente 

aos efeitos da própria doença, ao estigma e descriminação, ao nível de 

pobreza, às taxas de desemprego e às politicas estatais.  

 De acordo com os mesmos autores, a esquizofrenia pode ser vista como 

uma barreira à integração, uma vez que os sintomas positivos podem interferir 

com a capacidade de interação, de execução de tarefas e de pensamento e 

que os sintomas negativos se apresentam como um entrave à procura de 

emprego, motivação, criação de relações e cumprimento das exigências do 

emprego. 

 Além das dificuldades e sofrimento provocado pela doença, as pessoas com 

esquizofrenia encontram-se ainda descriminadas e estigmatizadas associadas 

a comportamentos violentos, confrontadas com a negação de direitos e 

liberdades básicas, com restrições ao nível da proteção social, saúde pública, 

ensino e mercado de trabalho. A pobreza em saúde mental é um facto real que 

deve ser tido em conta e que se apresenta como barreira à procura de 

emprego, nomeadamente devido ao custo dos transporte e que dificulta o 

acesso ao ensino. 

 É importante que sejam criados programas que atendam a todas estas 

vertentes e que se foquem numa real integração comunitária, que pessoas com 

doença mental sejam representadas não por profissionais mas sim por elas 

próprias (empowement) e que sejam criadas politicas socias que apoiam os 

indivíduos com doença mental, permitindo que estes tenham uma vida mais 

segura, integrada e digna e que exista uma maior informação sobre doenças 

como a esquizofrenia com vista a eliminar o estigma e descriminação que 

pesam sobre esta doença. 

 Segundo Ornelas et al. (2005), existe uma falta de conhecimento 

relativamente às intervenções e tipos de serviços existentes para ajudar as 

pessoas a recuperar de uma doença mental grave. Durante muito tempo, 

pensou-se erradamente que as pessoas com doença mental não recuperam 

tendendo a deteriorar-se ao longo do tempo. Foram criados programas para a 

proteção face às recaídas e à deterioração e recentemente à sua integração na 

comunidade, contudo, o desenvolvimento de programas com vista à 

recuperação/recovery mantêm-se deficitários.  
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 Segundo os mesmos autores existem pelo menos quatro valores-chave a ter 

em conta no processo de recuperação/recovery de uma pessoa com doença 

mental:  

 O valor de orientação para a pessoa que diz respeito à compreensão da 

personalidade, potencialidades e fragilidades da pessoa, permitindo que a 

mesma seja vista como pessoa capaz de assumir diversos papéis sociais, tais 

como estudante, trabalhador, mãe, pai, filho e não como “doente” ou 

cliente/utente”. 

 No que diz respeito ao  envolvimento da pessoa, é importante salientar que 

o individuo é o elemento central, sendo desta forma primordial que o mesmo 

esteja envolvido na estruturação e prestação de serviços, nomeadamente no 

planeamento de programas, implementação e avaliação. 

 Relativamente à auto-determinação/escolha, conclui-se que a coerção tem 

um efeito de diminuição, sendo desta forma imprescindível que o individuo 

tenha poder de escolha no que concerne a sua reabilitação. 

 O potencial de crescimento consiste em manter a esperança tanto dos 

indivíduos com doença mental como dos profissionais, reconhecendo os 

progressos e realizando alterações no sentido de uma maior progressão. 

 A ideia de recuperação/recovery é bastante recente e apresenta-se como 

um importante avanço para a área da saúde mental. Não basta incluir a pessoa 

com doença mental na comunidade, é necessário que esta se sinta integrada e 

que tenha uma participação ativa na mesma. 

  

 

7. O Caso de Portugal 

 De acordo com Fernandes (1984), a reflexão sobre a saúde mental sempre 

apresentou grandes dificuldades, os indivíduos com doenças do foro mental 

eram vistos como “pobres maníacos”, “doidos”, “loucos”, “dementes”, entre 

outros. Este tipo de doentes, eram rotulados como “alienados” e os médicos 

que se interessavam por áreas da psiquiatria ainda nascente eram 

considerados “alienistas”, vistos como seres raros e olhados com reserva ou 

desconfiança.  
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 O Hospital de Todos-os-Santos, em Lisboa, vê nascer no século XVI uma 

área especializada para “doentes fora do seu siso”, várias vezes devastado por 

incêndios e destruído no terramoto de 1755, foram necessárias providências 

para albergar estes indivíduos. Os casos mais agitados e considerados 

perigosos eram aprisionados em masmorras e maltratados, mais tarde, cabe 

ao Hospital de S. José, dividido por especialidade, albergar estes indivíduos. A 

acumulação de pessoas nos serviços hospitalares especiais e a dificuldade no 

tratamento levaram a uma degradação das condições de vida e a meios 

violentos de repressão tais como os coletes-de-forças e cadeias de ferro 

(Fernandes, 1998). 

 Nos anos 30 já se abordava o problema dos maus tratos aos indivíduos com 

doença mental na Sociedade de Ciências Médicas. A primeira real mudança 

histórica deve-se ao Dr. Bizarro, médico no Hospital de S. José, que tentou 

apaziguar as dificuldades de vida dos pacientes através de métodos científicos 

e psicológicos.  

 Foi de acordo com a lei francesa de 1838, adaptada ao regime jurídico 

assistencial português que se veio determinar a criação de estabelecimentos 

públicos especializados para os chamados ”alienados”. O primeiro hospital é 

criado em Lisboa no ano de 1848 e denomina-se “Hospital de Rilhafoles”. Em 

1883 é inaugurada uma instituição similar no Porto “Hospital Conde de 

Ferreira” que teve como primeiro diretor António Maria Cena, um professor de 

Coimbra que inspirou a promulgação da primeira lei especial de assistência a 

alienados em Portugal, publicada a 4 de Julho de 1889 e considerado o 

primeiro grande psiquiatra português (Fernandes da Fonseca, 1997). 

 Entre 1893 e 1895 foram implementadas, nos arredores de Lisboa e em 

diversos outros pontos do país, instituições de assistência psiquiátrica através 

das contribuições das Misericórdias locais e da iniciativa dos Irmãos de S. João 

de Deus e das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que haviam 

desde séculos uma larga tradição psiquiátrica (Fernandes da Fonseca, 1997). 

 De acordo com Fernandes (1998), o Hospital de Rilhafoles tinha caído de 

novo em regressão e decadência, assim sendo, o Chefe de Governo Dias 

Ferreira nomeia Miguel Bombarda como diretor, este renova por completo o 

hospital e atribui-lhe o seu nome “Hospital Miguel Bombarda”. 
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 Em 2005 Portugal assina a Declaração Europeia de Saúde Mental, 

comprometendo-se a desenvolver serviços na comunidade, para as pessoas 

com problemas de saúde mental graves, que substituam os cuidados prestados 

nas grandes instituições (Grupo Parlamentar, 2015).  

 Em 2011 é encerrado o Hospital Miguel Bombarda e em 2012 o Centro 

Psiquiátrico de Recuperação de Arnes e o Hospital do Lorvão. 

 Atualmente em Portugal, de acordo com a lei de Saúde Mental nº36/98, de 

24 de Julho, a prestação de cuidados de saúde mental é promovida 

prioritariamente na comunidade, no meio menos restritivo possível. 

 Apesar dos importantes avanços na área da saúde mental em Portugal, tais 

como o encerramento e reestruturação de hospitais psiquiátricos, do 

desenvolvimento de novos serviços e programas na comunidade, do 

desenvolvimento de programas e estruturas de reabilitação psicossocial e da 

legislação de apoio ao emprego, os serviços de saúde mental continuam a 

apresentar insuficiências graves a nível da acessibilidade, equidade e 

qualidade dos cuidados (DGS, 2012). 

 De acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 (Coordenação 

Nacional para a Saúde Mental, 2008), apenas uma pequena parte das pessoas 

com problemas de saúde mental têm acesso aos serviços públicos 

especializados de saúde mental, a maior parte dos recursos está centrada em 

Lisboa, Coimbra e Porto, os serviços criados nos vários pontos do país 

funcionam apenas parcialmente e algumas unidades ainda estão por abrir. O 

internamento continua a consumir a maioria dos recursos (83%) apesar de 

diversos estudos científicos salientarem a maior eficácia e preferência dos 

indivíduos e famílias pelas intervenções na comunidade. Os serviços na 

comunidade, em Portugal, não estão bem desenvolvidos, reduzindo-se 

essencialmente a internamentos, consultas externas e por vezes hospitais de 

dia. 

 Segundo a mesma fonte, existem lacunas na acessibilidade aos cuidados 

especializados, as equipas de saúde mental contam com um reduzido número 

de profissionais não médicos, tais como psicólogos, enfermeiros, técnicos de 

serviço social, terapeutas ocupacionais, entre outros e a qualidade dos serviços 

encontra-se na faixa abaixo do razoável. 
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 A dificuldade no desenvolvimento e melhoria dos serviços em saúde mental 

deve-se essencialmente à falta de recursos, à reduzida participação dos 

utentes e familiares, à escassa produção científica na área, à limitada resposta 

às necessidades de grupos vulneráveis e à quase total ausência de programas 

de promoção/prevenção (Coordenação Nacional para a Saúde Mental, 2008). 

 Em Portugal Continental, os cuidados de saúde mental são proporcionados 

por prestadores hospitalares do sector público tais como os serviços locais, 

hospitais psiquiátricos e serviços regionais e pelo sector social através dos 

Fóruns Sócio-Ocupacionais, as Unidades de Vida Autónoma, as Unidades de 

Vida Apoiada e as Unidades de Vida Protegida, sendo que ambas as áreas se 

dividem, de acordo com SNS em internamento, ambulatório e reabilitação 

psicossocial (Coordenação Nacional para a Saúde Mental, 2008). 
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PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 
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8. Formulação do problema 

Tal como foi possível compreender anteriormente, a pessoa com doença 

mental nem sempre foi vista e tratada da mesma forma, desde as “casas de 

internamento” dos ditos miseráveis, aos asilos psiquiátricos e recentemente à 

comunidade, as mudanças foram consideráveis. 

Desde há bem pouco tempo (do século XVIII ao século XIX), predominava o 

paradigma hospitalocêntrico, caracterizado pelos asilos psiquiátricos ou 

hospícios onde as pessoas permaneciam por longos períodos de tempo (Leff, 

2000).  

Após a II Guerra Mundial, começaram a surgir criticas ao asilo psiquiátrico e 

a este paradigma centrado no sistema de internamentos e foram surgindo 

movimentos antipsiquiátricos um pouco por toda a Europa com vista à 

anulação do modelo hospitalocêntrico e à promoção da reintegração social 

(Oliveira, 1998). 

A partir dos anos 60 surge um novo paradigma, o paradigma comunitário, 

com ideias radicais centradas na substituição dos serviços prestados pelos 

hospitais por serviços de apoio na comunidade e em 2005 Portugal assina a 

Declaração Europeia de Saúde Mental e desde 2011, são encerrados os 

grandes hospitais psiquiátricos portugueses (Ornelas, 2008). 

As pessoas deixam então de estar internadas por longos períodos de tempo 

e passam a ter cuidados, a viver e consequentemente a envelhecer na 

comunidade. 

Tendo em conta este novo paradigma, considerou-se pertinente 

compreender a forma como as pessoas com esquizofrenia envelhecem na 

comunidade, quais os recursos ou apoios existentes, compreender se existe 

uma real integração social destes doentes, entre outros. 

Toda a investigação começa por uma ideia, um tema e uma a questão de 

partida.  

Neste caso concreto, a ideia de estudar a Esquizofrenia sempre esteve 

presente. A esquizofrenia é uma doença mental grave que guarda consigo um 

grande estigma, muitas vezes associada a comportamentos violentos e a 

ausência de sentimentos. No entanto, a nossa experiência mostra-nos que 
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estas ideias não correspondem à realidade e que existe uma real falta de 

informação e de conhecimentos sobre o tema. Assim sendo, o estudo nasceu 

da necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre esta patologia, de 

promover uma maior capacitação do doente e da sua família e permitir que o 

leitor veja mais além do que a imagem negativa e assustadora criada pelos 

media e ancorada num passado distante que ainda perdura nas nossas 

mentes. 

O processo de investigação iniciou-se com a construção de uma pergunta de 

partida, que lhe conferirá um sentido e uma linha condutora: De que forma as 

pessoas com esquizofrenia envelhecem na comunidade e qual a influência 

desta patologia no processo de envelhecimento? 

 

 

9- Objetivos 
A partir da questão que conduziu à investigação e lhe deu uma estrutura e 

fundamento, formularam-se um objetivo geral e objetivos específicos. 

Como objetivo geral, tal como indica a questão, procurar-se-á compreender, 

tendo em conta o paradigma comunitário vigente, a forma como as pessoas 

com esquizofrenia envelhecem na comunidade e a influência que esta 

patologia pode ter no processo de envelhecimento. 

Como objetivos específicos, considerou-se pertinente compreender a 

influência que esquizofrenia pode ter na vida dos doentes. 

Considerou-se fundamental perceber se estes podem ter uma vida normal 

apesar da sua patologia, entender se compreendem a sua doença e se estão 

capacitados para lidar com a mesma, perceber a forma como a sociedade vê 

estas pessoas e se estas estão realmente integradas na comunidade, se têm 

uma participação ativa e vivem com qualidade de vida. 

Procurou-se igualmente compreender que outros problemas esta doença 

pode acarretar e quais os recursos existentes em Beja e no próprio 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja para ajudar estas 

pessoas.  

 

 



42 
 

10- Desenho da Investigação 

O desenho da investigação diz respeito a um conjunto de decisões a tomar 

para estruturar um estudo e responder às questões de investigação. Este guia 

o investigador na planificação e na realização do mesmo de forma a alcançar 

os objetivos pretendidos. Além de fornecer um plano, permite ainda reduzir os 

riscos de erro (Fortin, 2009). 

De modo a melhor estruturar e planificar o estudo, considerou-se pertinente 

dividir o desenho de investigação em três partes lógica, o método de pesquisa, 

o processo de investigação/procedimentos e o meio onde o estudo é realizado. 

 

10.1- Método de pesquisa 

A escolha da metodologia de investigação é uma etapa fundamental, uma 

vez que esta representa a posição do investigador face ao comportamento 

humano, à forma de encarar o conhecimento dos fenómenos e a sua visão do 

mundo. 

 Tendo em conta os objetivos do estudo, considerou-se pertinente a 

utilização de uma metodologia de investigação qualitativa. 

 A metodologia qualitativa não se preocupa com dados numéricos, ela 

procura compreender a realidade social tal como ela é, procura explicar o 

porquê das coisas sem as quantificar ou controlar. O objetivo deste método de 

investigação é compreender o fenómeno tal como ele é vivido e relatado pelos 

participantes, a compreensão mútua do investigador e dos participantes é 

essencial. Este tipo de metodologia permite que os participantes expressem as 

suas crenças, sentimentos e comportamentos de forma livre e espontânea. A 

pesquisa qualitativa encontra-se ligada a um universo de significados, crenças, 

aspirações, valores, atitudes, entre outros, a um universo mais emocional. O 

investigador tem como função observar, descrever, interpretar e explicar o meio 

e o fenómeno (Gerhardt & Silveira, 2009). 

 Segundo Fortin (2009), as investigações qualitativas fazem parte do 

paradigma naturalista. 

“Este paradigma encerra a crença de que existem várias realidades. Cada 
realidade é baseada nas perceções dos indivíduos e muda com o tempo.” 
(Fortin, 2009:31) 
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 A escolha do tema, numa investigação qualitativa, parte da exploração de 

um assunto pouco conhecido ou estudado, a questão geral de investigação 

precisar-se-á com o avançar da mesma. Neste tipo de metodologia o 

desenvolvimento da pesquisa é imprevisível, o conhecimento do pesquisador é 

parcial e limitado e o objetivo é produzir novas informações (Gerhardt & 

Silveira, 2009).  

 O número de participantes não é previamente selecionado pois depende dos 

dados colhidos e baseia-se no princípio da saturação, isto é, quando as 

informações obtidas se tornarem repetitivas e a colheita de dados não fornecer 

mais informações, tornar-se-á desnecessário investigar mais participantes 

(Fortin, 2009).    

 

 

10.2- Processo de Investigação/Procedimentos 

Para a realização do presente estudo, fomos norteados pelos “Fundamentos 

e Etapas do Processo de Investigação” de Marie-Fabienne Fortin (2009). 

Uma investigação começa sempre pela escolha de um tema, do domínio de 

conhecimento que interesse ao investigador e o motive a realizar uma 

investigação (1ª etapa). A escolha do tema pode estar relacionada com 

preocupações humanas, clinicas, profissionais, sociais, psicológicas ou 

comunitárias e diz respeito a uma das etapas mais importantes do processo de 

investigação. Neste caso concreto, optou-se pelo tema “Envelhecer com 

Esquizofrenia”, tal como já justificado. 

Numa segunda etapa, procedeu-se a uma revisão da literatura, isto é foi 

realizado um inventário de obras ou artigos sobre o assunto que se pretende 

tratar e foi feita uma primeira leitura, de modo a selecionar informação e 

delimitar com uma maior facilidade a questão de partida. 

Numa fase seguinte, foi feita uma síntese dos elementos recolhidos sobre o 

tema, de modo a justificar a escolha do quadro teórico e descrever a forma 

como se procurará responder à questão de investigação. Formulado o 

problema, tornou-se importante definir os objetivos da investigação e aquilo 

que se propõe fazer os alcançar. Foi nesta etapa que se procedeu à 

construção da questão de partida. 
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Posteriormente, foi traçado o desenho da investigação no qual se indicou o 

tipo de estudo que será utilizado e a forma como será colocado em prática. 

Nesta mesma etapa, foi elaborado um cronograma de modo a melhor 

estruturar o processo de investigação e evitar ao máximo os erros (Ver 

apêndice A). 

Seguiu-se a descrição dos métodos e procedimentos adotados para a 

concretização do estudo.  

Numa fase final procedeu-se à organização e análise dos dados recolhidos, 

seguida da interpretação e discussão dos resultados obtidos. 

Nas investigações qualitativas as decisões não são tomadas 

antecipadamente e alguns elementos do desenho vão evoluindo ao longo do 

estudo, a ordem dos elementos pode variar e as etapas podem sobrepor-se, o 

processo é interativo (Fortin, 2009). 

 

 

10.3- Caracterização do contexto do estudo 

Distrito de Beja: 

A investigação centrou-se no distrito de Beja e mais especificamente no 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital José Joaquim 

Fernandes em Beja. 

 Tendo em conta o diagnóstico social do concelho de Beja (2013) da Rede 

Social do concelho de Beja, o distrito de Beja situa-se no Alentejo ou mais 

especificamente no Baixo Alentejo, sendo limitado a Norte pelo Distrito de 

Évora, a Este pela Espanha e a Sul pelo distrito de Faro O Baixo Alentejo 

abrange uma área de 8.542,7 km², que equivale a uma percentagem de 10,8% 

do território português, por sua vez, o distrito de Beja, ocupa um área de 10 

225 km², configurando-se desta forma como o maior distrito de Portugal, sendo 

a sua sede do distrito a cidade com o mesmo nome. 
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Na sua constituição, encontram-se catorze municípios, sendo eles: Aljustrel 

(458 km²), Almodôvar (778 km²), Alvito (265 km²), Barranco (168 km²), Beja 

(1.146 km²), Castro Verde (569 km²), Cuba (172 km²), Ferreira do Alentejo (648 

km²), Mértola (1.293 km²), Moura (958 km²), Ourique (663 km²), Serpa (1.106 

km²), Vidigueira (317 km²) e Odemira (1.721 km²), (PORDATA, acedido a 6 

Janeiro de 2015). No que se refere à saúde, Odemira não pertence à ULSBA, 

pertencendo ao ULSLA (Litoral alentejano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com os dados disponibilizados pela PORDATA, o distrito de Beja 

tinha em 2013, 149.917 habitantes. Desde 2001, é possível observar que, de 

uma forma geral, a população residente do distrito tem vindo a diminuir 

sucessivamente, como se pode observar na Tabela 1. O concelho de Beja 

apresenta o maior número de população residente (35 172 habitantes), 

comparativamente ao concelho de Barrancos (1 775 habitantes). 

Figura 1: Mapa do Baixo Alentejo 

Figura 2: Mapa do Distrito de Beja 

Fonte: retirado do site www.aeportugal.pt acedido a 
22 de Janeiro de 2015 

Fonte: retirado do site www.aeportugal.pt acedido a 
22 de Janeiro de 2015 
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 A densidade populacional (N.º médio de indivíduos por Km²) sofre um 

decréscimo de 2001 a 2013, como se pode observar no Tabela 2. O concelho 

de Beja continua a apresentar uma maior densidade populacional (30.7 

habitantes por km²), seguida de Cuba (28.3 habitantes por km²), contrariamente 

ao concelho de Mértola que apresenta números inferiores (5.3 habitantes por 

km²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Densidade Populacional no Distrito de Beja  

Fonte: PORDATA (acedido a 6 de Janeiro de 2015) 

Tabela 1: População residente no Distrito de Beja 

Fonte: PORDATA (acedido a 06/01/2015 pelas 15:32 horas) 
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A população tem vindo a diminuir contudo, apesar de no Tabela 3 não ser 

possível fazer uma real distinção entre jovens e adultos, é de frisar que existe 

no distrito de Beja um maior número de população com idades compreendidas 

entre os 15-64 anos de idade, no entanto existe igualmente muita população 

com idades superiores a 65 anos, revelando-se um distrito envelhecido e com 

poucas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao sexo, a população do distrito de Beja, é essencialmente do sexo 

feminino, á exceção do concelho de Odemira e Mértola que possuem um 

número mais elevado de indivíduos do sexo masculino (ver Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: População residente por grandes grupos etários do distrito de Beja 

Fonte: PORDATA (acedido a 22 de Janeiro de 2015) 

Tabela 4: População residente, por sexo 

Fonte: PORDATA (acedido a 6 de Janeiro de 2015) 
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O Distrito de Beja apresenta ainda um Índice de envelhecimento bastante 

elevado, no entanto este indicador tem vindo, de uma forma geral, a diminuir 

desde 2013. Aljustrel, Alvito, Beja, Ourique e Serpa contrariamente aos 

restantes concelhos, apresentam um aumento do índice de envelhecimento 

(ver Tabela 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, a população do Distrito de Beja tem vindo a diminuir, tornando-se 

cada vez mais envelhecida, contudo, o índice de Envelhecimento tem vindo a 

diminuir. 

 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital José Joaquim 

Fernandes em beja: 

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja ocupa o corpo H do 

campus hospitalar de Beja desde Agosto de 2012 e a sua área de intervenção 

coincide com a área de intervenção da ULSBA (Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo) abrangendo os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Ourique, Serpa e Vidigueira.  

Tabela 5: Índice de envelhecimento no distrito de Beja 

Fonte: PORDATA (acedido a 22 de Janeiro de 2015) 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2016), o serviço de psiquiatria divide 

a sua atividade assistencial em dois pisos, o piso -1 e o piso 0.  

O piso -1 acolhe o serviço de ambulatório e é constituído por gabinetes de 

consulta, avaliação e intervenção, salas de enfermagem, sala do hospital de 

dia, sala de psicomotricidade, sala de formação, secretariado, arrumos e 

sanitários. 

Por sua vez, o piso 0 acolhe o serviço de internamento constituído por 12 

camas distribuídas por quatro enfermarias e dois quartos de isolamento para 

doentes agitados. Neste mesmo piso, encontram-se ainda salas de 

enfermagem, dois postos de enfermagem, três gabinetes, secretariado, sala 

ocupacional, sala de refeições, duas salas de armazenamento de material 

clínico e farmacológico, uma sala de sujos e sanitários.  

Além destes pisos, existem ainda o piso -2 constituído por uma biblioteca, 

um gabinete, dois espaços de vestuário e uma copa e o piso 1 que acolhe o 

jardim ocupacional. Ambas as áreas são partilhadas com o SPIA (Serviço de 

Psiquiatria da Infância e Adolescência. 

De acordo com a mesma fonte, existe ainda a vertente de ambulatório, 

constituída por três equipas comunitárias que abrangem áreas distintas. O 

serviço é dividido em espaço físico (dentro do Departamento), com consultas 

externas de psiquiatria, psicologia, enfermagem e intervenção social e no 

terreno com atividades clinicas e consultoria nos diferentes centros de saúde e 

interligações com estruturas na comunidade. Existem ainda duas equipas 

especializadas, a equipa de psiquiatria geriátrica (EPG) e a equipa para 

prevenção da violência em adultos (EPAV). Esta vertente conta ainda com 

atividades forenses e com o hospital de dia. 

O serviço de psiquiatria tem como missão: 

“(…) a prestação de cuidados clínicos a doentes psiquiátricos, 
promovendo a melhoria da sua qualidade de vida e do seu funcionamento 
geral e pessoal e atuando no sentido de assegurar o acesso equitativo a 
cuidados de qualidade, promover a articulação com os cuidados primários, 
continuados e hospitalares e contribuir para a minimização do impacto das 
perturbações mentais e para a promoção da saúde mental das 
populações. Faz ainda parte da sua missão ser um promotor da formação, 
divulgação e investigação das patologias psiquiátricas. ” (Ministério da Saúde, 
2016) 

 No que concerne à carteira de serviços e de acordo com o Ministério da 

Saúde (2016) esta é composta por: 
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 Consultas de psiquiatria geral 

 Consultas psiquiátricas de subespecialidade (violência em adultos e 

gerontopsiquiatria) 

 Consultas de ligação 

 Consultas de psicologia 

 Consultas de enfermagem 

 Consultas descentralizadas 

 Visitas domiciliárias 

 Psicoterapias individuais 

 Avaliações psicométricas e neuropsicológicas 

 Perícias e avaliações forenses 

 Consultoria (cuidados primários e estruturas da comunidade) 

 Hospital de dia (que integra também uma área de dia) 

 Grupos terapêuticos e de psicoeducação 

 Intervenções psicomotoras e de reabilitação 

 Serviço Social 

 Internamento 

 Urgência 

 

 

11. População e Amostra 

A amostra é a parte de uma população sobre a qual incide o estudo, esta 

deve ser representativa, isto é, as características conhecidas da população 

devem estar presentes em todos os elementos da amostra. 

Na metodologia qualitativa a seleção da amostra tem por objetivo:  

“(…) obter a máxima informação possível para a fundamentação do projecto 
de pesquisa e criar uma teoria, baseando-se, ao contrário da amostra 
quantitativa, em critérios pragmáticos e teóricos.(…) Esta perspectiva de 
amostragem é intencional porque os sujeitos que a constituem não são 
escolhidos ao acaso (…)” (Aires, 2015:22) 
 
De modo a obter o maior número de informação sobre o tema e tendo em 

conta os objetivos do estudo, considerou-se pertinente que os participantes 

fossem profissionais da área da psiquiatria e saúde mental, uma vez que têm 
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um forte conhecimento e experiência na área e trabalham diretamente com 

este público.  

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja conta com trinta e 

sete profissionais, vinte e um enfermeiros, quatro psicólogos, uma assistente 

social, dez psiquiatras e uma pedopsiquiatria. 

No que concerne o tamanho da amostra, é importante ter em conta que nas 

investigações qualitativas esta não é determinada por dados estatísticos mas 

sim pela saturação de informação, a amostra termina quando já não existirem 

novas informações e estas se tornarem repetitivas. O número de Participantes 

é geralmente pequeno (Fortin, 2009). 

Neste caso concreto, a amostra constituiu-se por 12 profissionais do 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja, entre os quais, quatro 

Enfermeiros, uma Assistente Social, dois Psicólogos e cinco Psiquiatras e 

todos os profissionais aceitaram participar no estudo. 

  

 

12. Instrumentos de Colheita de Dados  

Para a realização da presente investigação, recorreu-se à entrevista como 

instrumento de recolha de dados.  

A entrevista é o principal método de colheita de dados nas investigações 

qualitativas e adota uma grande variedade de usos, desde a entrevista mais 

simples, à entrevista de grupo, à entrevista por correio, telefone ou 

computador. Este método pode ser utilizado para fins comerciais, terapêuticos, 

políticos ou científicos e a sua duração pode ir desde breves minutos a longos 

dias dependendo dos objetivos do estudo (Aires, 2015). 

“A entrevista é uma das técnicas mais comuns e importantes no estudo 
e compreensão do ser humano” (Aires, 2015) 

Este instrumento tem como principais funções analisar os conceitos e 

compreender o fenómeno tal como ele é percecionado e vivenciado pelos 

participantes, servir como instrumento de medida e complementar outros 

instrumentos de colheitas de dados (Fortin, 2009). 

Os principais tipos de entrevista são a entrevista não dirigida ou não 

estruturada, a entrevista dirigida ou estruturada e a entrevista semidirigida que 
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combina aspetos de ambas e se apresenta como a técnica mais utilizada 

(Fortin, 2009). 

Este método de colheita de dados tem como vantagens o contacto direto 

com as pessoas e com a experiência individual das mesmas, a maior 

possibilidade de obter informações sobre temas complexos e a possibilidade de 

observar as reações e emoções expressas pelos entrevistados, bem como uma 

elevada obtenção de respostas e um maior nível de detalhe. Contudo, é um 

instrumento que apresenta um custo e um tempo requerido elevado e pode 

existir uma dificuldade na codificação e análise das mesmas (Fortin, 2009). 

Tendo em conta os objetivos do estudo, optou-se pela realização de uma 

entrevista semidirigida, individual e simples (cara a cara). 

Para compreender o ponto de vista e opiniões dos participantes e melhor 

orientar a interação, estabeleceu-se à partida um guião, uma lista de temas e 

tópicos a abordar, nomeadamente a caracterização do participante, o conceito 

de esquizofrenia, o tema envelhecer com esquizofrenia e os recursos 

existentes para apoiar os indivíduos com esquizofrenia que envelhecem na 

comunidade e a partir destes temas criaram-se questões consideradas 

pertinentes para cada um deles (Ver Apêndice B). 

 Contudo, apesar de existir uma estrutura prévia, a entrevista não constitui 

uma situação de interrogatório mas sim uma discussão, esta é flexível, sendo 

possível alterar a ordem das perguntas ou excluir algumas se necessário, o 

importante é que todos os temas sejam tratados. As questões são abertas, 

permitindo que os participantes expressem as suas emoções e opiniões e são 

formuladas de modo a não influenciar a resposta dos mesmos. 

Após a escolha do método de colheita de dados e da construção do guião da 

entrevista, foi necessário pedir autorização para a realização das mesmas. 

Qualquer investigação conduzida junto de seres humanos deve ser avaliada de 

um ponto de vista ético, como qualquer investigação que vise o avanço dos 

conhecimentos, existem códigos de ética que devem ser respeitados, 

autorizações que devem ser pedidas.  

Neste caso concreto, para a realização das entrevistas aos profissionais do 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja, foi necessário antes de 

mais, enviar um email para a Comissão de Ética da ULSBA (Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo) para pedir a autorização de avançar com a 
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investigação, ao pedido foi anexado o guião da entrevista, o tema, os objetivos, 

entre outros. 

 

13. Colheita de dados no terreno 

Mediante a resposta fornecida pela Comissão de Ética e a mediação entre a 

Diretora dos serviços de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental de Beja e a orientadora da presente investigação, foi possível dar início 

à colheita dos dados no terreno. 

A recolha de dados teve início no dia 20 de Abril de 2017 e prolongou-se 

durante três semanas.  

A primeira entrevista não foi marcada previamente, já tinha existido um 

primeiro contacto com o entrevistado numa fase anterior mas não tinha sido 

estabelecida e agenda nenhuma data.  

Desta forma, no dia 20 de Abril, foi feita uma deslocação ao Departamento e 

pedido à administração do serviço a possibilidade falar com a pessoa em 

causa, a disponibilidade foi imediata.  

No que concerne os restantes participantes, a administração forneceu uma 

lista de todos os profissionais que trabalham no Departamento de Psiquiatra e 

Saúde Mental bem como a função que exercem de modo a melhor estruturar e 

selecionar a amostra tornando-a assim o mais representativa possível. A 

amostra foi selecionada de acordo com a disponibilidade dos profissionais, 

certas entrevistas foram agendadas, outras foram encaminhadas por outros 

entrevistados num efeito bola de neve. 

Antes de qualquer entrevista, foi explicado ao profissional os objetivos do 

estudo, características e condições de realização, bem como a importância da 

sua participação e foi-lhe dada a possibilidade de aceitar ou recusar participar 

no estudo. Foi assegurado o anonimato, o sigilo e a confidencialidade das 

informações, realçando a destruição dos instrumentos de colheita de dados em 

suporte de papel e áudio e a não utilização dos dados para outros fins. 

As entrevistas foram realizadas tendo por base o guião pré- estabelecido 

com 15 questões. Tal como já foi referido anteriormente, a entrevista não é um 

interrogatório e o guião é flexível, algumas questões foram retiradas mediante a 
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saturação da informação e outras acrescentadas (Ver Apêndice C). Cada 

entrevista teve uma duração média de trinta minutos. 

A colheita dos dados no terreno teve em conta as noções de ética em 

investigação da autora Fortin (1996). 

 

 

14. Análise e Apresentação dos Resultados 

A análise das entrevistas teve por base o estudo de Bardin (2009). Após 

uma primeira leitura dos resultados foi possível criar sete categorias: viver com 

esquizofrenia, capacitação e aceitação da doença, estigma e representação 

social da Esquizofrenia, comorbilidade e Esquizofrenia, recursos/apoios, 

intervenção social e qualidade de vida. Cada categoria se subdividiu em 

subcategorias e por sua vez em indicadores.  

Para uma melhor análise dos dados e compreensão dos resultados, foi 

criada uma tabela com todos estes pontos de modo a melhor estruturar o 

estudo (Ver tabela 6). 

 

Tabela 6: Análise de Conteúdo 

CATEGORIAS SUB-

CATEGORIAS 

INDICADORES/UNIDADES 

DE REGISTO 

Viver com 

Esquizofrenia 

Condicionantes Tipos de Esquizofrenia 
Apoio Familiar 
Rede Social 
Estigma 

Dificuldades Degradação Cognitiva 
Falta de Cuidados Pessoais 
Necessidade de Apoio 

Oportunidades Medicação 
Tratamento 
Acompanhamento 
Diagnóstico Precoce 
Bons Hábitos de Vida 

Capacitação e 

Aceitação da Doença 

Oportunidades Centro de Dia 

Ateliers 

Atividades de vida diária 
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Atividade Física 

Estágios Laborais 

Capacidades Socialização 

Emprego 

Vida familiar 

Constrangimentos  Grau de Instrução 

Apoio Familiar  

Apoio médico  

Meio Social 

Cultura 

Obstáculos Não-aceitação da doença 

Psicoeducação insuficiente 

Falta de Literacia em 

Saúde Mental 

Falta de informação 

Estigma e Preconceito 

Estigma e 

Representação Social 

da Esquizofrenia 

Positivo Nova visão da doença 
Maior aceitação 
Maior apoio 
Campanhas de 
sensibilização a nível 
nacional 

Negativo Incompreensão da doença 
por parte da família, 
sociedade e amigos 
Associado a 
comportamentos violentos 
Falta de literacia em saúde 
mental 
Visão incapacitadora 
Desigualdade de 
oportunidades  
Medo 

Comorbilidade e 

Esquizofrenia 

Problemas 

Associados 

Depressão 
Hipertensão 
Diabetes 
Dislipidemias 
Doenças cardiovasculares 
Obesidade 
Isolamento Social 
Diminuição da Esperança 
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Média de Vida 
Envelhecimento Precoce 

Efeitos 

Secundários da 

Medicação 

Alterações do 
Comportamento 
Inatividade 
Aumento do Apetite 
Degradação Cognitiva 
Alterações da Mobilidade 

Hábitos de Vida Consumo de Drogas 
Tabagismo 

Recursos/Apoios Distrito de Beja Lares de Terceira Idade 
Centros de Dia 
Juntas de Freguesia  
Centros de Saúde 
Cuidadores 
CERCI 
DPSM 
APPACDM 
Santa Casa da Misericórdia 
Lar da Cruz Vermelha 
Apoio Domiciliário 

DPSM Consultas de Psiquiatria 
Consultas de Enfermagem 
Hospital de Dia 
Serviço Social 
Equipas Comunitárias 
Articulação com os 
Cuidados de Saúde 
Primários 
Equipa de Psiquiatria 
Geriátrica 
Psicologia 
Apoio a Instituições 

Integração Social e 

Qualidade de Vida 

Positivo Tentativa de Integração 
Autonomia 
Amizade e Passatempos 
Programas de promoção da 
inclusão 
Emprego 
Estruturas de Apoio 
Apoio Familiar 

Negativo Isolamento 
Atividades muito rotineiras 
e pouco estimulantes 
Baixa Qualidade de Vida 
Falta de Recursos 
Falta de Informação 
Falta de Competências 
Sociais 
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Baixos Rendimentos 
Má comunicação entre 
estradas 
Dependência  
Estigma 
Falta de Interesse 
Degradação Cognitiva 

Processo de 

Desinstitucionalização 

Negativo Falta de recursos 
comunitários 
Deficiências na 
implementação do 
processo 
Fenómeno da 
transistitucionalização 

Positivo De acordo com o modelo 
comunitário vigente 

Aspetos Negativos 

e Positivos 

Grandes assimetrias entre 
grandes cidades e interior 
Processo necessário 

 

 

 

 

14.1- Caracterização profissional 

A amostra é constituída por 12 profissionais, maioritariamente do sexo 

feminino, com uma experiência profissional de 1 a 38 anos e de 4 meses a 20 

anos na área da psiquiatria especificamente, como é possível observar na 

tabela 7. 

De uma forma mais específica, é possível afirmar que 58,3% dos 

entrevistados são do sexo feminino e que 41,7% pertencem ao sexo masculino. 

Relativamente à experiência na área da psiquiatria foi possível compreender 

que para a grande maioria dos entrevistados (91,7%), a primeira experiência 

profissional na área da psiquiatria ocorreu dentro do próprio Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja, 50% 

dos entrevistados apresentam uma experiência na área da psiquiatria até 5 

anos inclusive, 16,7% até 10 anos de experiência, 8,3% até 15 anos e 25% até 

20 anos. 

No que concerne as funções desempenhadas no Departamento, 33% da 

amostra desempenham a função de enfermeiro, 16,7% desempenham a 
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função de psicólogo, 8,3% de Assistente Social e 41,7% desempenham a 

função de Psiquiatra. 

 

Tabela 7: Caracterização profissional 

 Sexo  Função Experiência 

profissional 

Experiência 

na área da 

psiquiatria 

Experiência 

no DPSM de 

Beja 

Entrevistado 1 F Enfermagem 25 anos 10 anos 10 anos 

Entrevistado 2 F Enfermagem 33 anos 5 anos 5 anos 

Entrevistado 3 M Enfermagem 38 anos 20 anos 20 anos 

Entrevistado 4 M Psicologia 20 anos 20 anos 20 anos 

Entrevistado 5 M Enfermagem 23 anos 20 anos 20 anos 

Entrevistado 6 F Serviço Social 16 anos 15 anos 15 anos 

Entrevistado 7 F Psiquiatria 3 anos 3 anos 2 anos 

Entrevistado 8 F Psiquiatria 2 anos 1 ano 1 ano 

Entrevistado 9 F Psiquiatria 3 anos 2 anos 2 anos 

Entrevistado 10 M Psiquiatria 1 ano 4 meses 4 meses 

Entrevistado 11 F Psiquiatria 1 ano e meio 4 meses 4 meses 

Entrevistado 12 M Psicologia 9 anos 9 anos 9 anos 

 

14.2- Viver com Esquizofrenia  

No que concerne a esquizofrenia, todos os entrevistados referiram a 

existência de uma degradação cognitiva própria da doença.  

Foi possível compreender que as pessoas com esta patologia necessitam 

sempre de apoio e que as partes, cognitiva, executiva, corporal e física acabam 

por ser afetadas, tornando-as mais vulneráveis e mais dependentes, podendo 

levar a um envelhecimento precoce. 

“(…) com a esquizofrenia há uma degradação muito grande da pessoa em 

si, do tratar de si, do cuidar de si e das coisas, das tarefas de casa e o cuidar 

dos outros, tem que haver sempre alguém por trás que apoie” (Entrevista 1). 

Contudo existem vários tipos de esquizofrenia e diversos fatores a ter em 

conta. As recaídas podem gerar declínio cognitivo e quanto mais tarde a 

doença for diagnosticada maior serão os défices. 
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“Após um surto de esquizofrenia a parte cognitiva fica sempre degradada, é 

difícil recuperar” (Entrevista 5). 

“(…) a pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia mais cedo leva mais 

anos de declínio cognitivo e não só, também leva mais anos em que pode ter 

tido recaídas e portanto em cada recaída ter tido uma deterioração” (Entrevista 

7) 

Todos os entrevistados afirmaram que, dependendo do tipo de 

esquizofrenia, é possível um individuo com esta patologia ter uma vida normal 

e estável dentro da sua doença, desde que este seja devidamente 

acompanhado, que seja logo diagnosticado e que tome a sua medicação de 

forma rigorosa.  

“(…) desde que devidamente controlados, medicados, podem ter uma vida 

perfeitamente normal” (Entrevista 4). 

“(…) com um bom seguimento, um bom tratamento, adesão à medicação e 

bons hábitos de vida, a pessoa pode fazer uma vida, dentro da sua doença, o 

mais normal possível e ser funcional, ter um trabalho, ter família, etc” 

(Entrevista 7) 

No que diz respeito ao processo de envelhecimento, apenas um entrevistado 

afirmou que a esquizofrenia não tem grande influência neste processo, os 

restantes realçaram como influências o défice cognitivo próprio da doença, os 

efeitos secundários da medicação que podem desencadear um envelhecimento 

precoce, os maus hábitos de vida, tais como o consumo excessivo de tabaco 

que leva a uma diminuição da esperança média de vida, o aumento do peso e 

os problemas que este acarreta, entre outros. Se a doença não for tratada o 

impacto será consideravelmente maior. 

 

 

14.3- Capacitação e Aceitação da Doença 

De uma forma geral houve um consenso no facto de ainda existir uma falta 

de informação relativamente à esquizofrenia e a importância de existir mais 

psicoeducação. 

 “(…) ainda há uma falha muito grande a nível nacional e internacional a 

nível da literacia na saúde mental, hoje há pouca informação, há poucas 
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campanhas de informação, há pouca prática em esclarecer se calhar também 

uma parte, mesmo por parte dos profissionais também se calhar em esclarecer 

ainda mais os doentes” (Entrevista 8). 

Certos entrevistados (25%) fizeram alusão à dificuldade de aceitação da 

doença, “(…) a grande dificuldade é as pessoas aceitarem que são doentes 

(…)”; (Entrevista 5) “Há uma pequena percentagem que tem noção do que é a 

doença e tentam estar a par da situação e colaboram, outra grande parte não, 

nem admitem que são esquizofrénicos, à partida é o entrave maior” (Entrevista 

3). 

Outros profissionais (25%), reforçaram a ideia que a transmissão de 

informação e o trabalho realizado com os utentes na aceitação e compreensão 

da sua doença é da competência dos médicos e que esta passagem de 

informação dependerá do trabalho realizado pelos mesmos “(…) depende 

muito também depois do trabalho que os médicos, enfermeiros, toda a equipa, 

tenha com os próprios doentes e com a própria família para explicar o que é a 

doença e quais são as limitações (…)” (Entrevista 10); “Mas isso também faz 

um bocado parte do nosso papel, explicar às pessoas o que é que é a doença 

e como é que têm de lidar com a doença, como é que podem viver com a 

doença” (Entrevista 11). 

 

 

14.4- Estigma e Representação Social da Esquizofrenia 

De um modo geral, todos os entrevistados afirmaram que a doença mental 

em geral e a própria esquizofrenia acarretam um grande estigma, sendo estas 

pessoas vistas como agressivas, antissociais, incapacitados e que podem ser 

perigosos.  

“A sociedade, a família, os amigos, é muito difícil entender, a maior parte das 

pessoas não consegue entender e conviver com esta realidade” (entrevista 2). 

 “Normalmente são doentes que são vistos como agressivos, como 

antissociais, portanto está vista de uma forma muito negativa” ( Entrevista 5) 

Apenas 25% dos entrevistados defenderam que na atualidade o estigma é 

menor do que há uns anos atrás e que a tendência é para aceitar e 

compreender. 
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 “Já houve uma altura bem pior em que as pessoas olhavam-nos como os 

doentinhos, uns maluquinhos, agora de há uns anos para cá, a parte da 

população já olha para eles com outra visão” (Entrevista 3). 

 “Felizmente tem sido feito um trabalho a este nível muito bom, com bastante 

informação (…)” (Entrevista 12). 

 

 

14.5- Comorbilidades na Esquizofrenia 

Os psicofármacos são fundamentais no tratamento da esquizofrenia e 

permitem que o doente possa ter uma vida estável e que tenha controlo sobre 

a sua própria vida e sobre a sua doença, contudo existem ainda efeitos 

secundários importantes. 

De acordo com a Entrevista 2, Entrevista 9 e Entrevista 10, os 

psicofármacos podem gerar alterações físicas e alterações do comportamento, 

o doente fica mais inativo, mais estático e imóvel e existe uma lentificação e 

uma certa rigidez. 

“(…) têm muito apetite, engordam substancialmente (…) A pessoa fica 
mais gorda, começa a olhar para o seu corpo e começa a ter problemas ao 
nível da sua imagem corporal, refugia-se cada vez mais em casa, deprime 
(…) têm muitas vezes tremores que não lhes permitem escrever nem 
efetuar as suas atividades de vida diária sem chamar a atenção dos 
outros” (Entrevista 2). 

Além destas dificuldades, “(…) pode também haver uma degradação 

cognitiva pelos antipsicóticos (…)” (Entrevista 9). 

“Muitas vezes têm problemas metabólicos por causa da própria 
medicação, muitas vezes têm alguns problemas na parte social (…)” 
(Entrevista 10). 

Atualmente, com o avançar da medicina, existem tratamentos, com pouco 

efeitos secundários, que permitem que o individuo mantenha uma certa 

funcionalidade e que fique cognitivamente bem. 

Foi possível compreender que a esquizofrenia se encontra associada a 

síndromes metabólicos, tais como “(…) a obesidade, dislipidemias, diabetes, 

doenças cardiovasculares, tudo isto faz com que o risco de morte seja maior e 

o envelhecimento mais precoce (…) Depois, há outro tipo de doenças mentais 

que também acompanham a esquizofrenia, como pode ser uma depressão, 

como podem ser sintomas obsessivos ou outro tipo, por exemplo uma 
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personalidade pré-mórbida de tipo esquizoide (…) tudo isto provoca uma 

aumento da deterioração” (Entrevista 7), 41,7% dos profissionais entrevistados 

associaram esta patologia a síndromes metabólicos.  

Podem igualmente existir cancros do pulmão, uma vez que esta população 

tende a consumir tabaco compulsivamente. 

 “O consumo de tóxicos é muitas vezes associado com a patologia. Muitos 

utentes tentam compensar os efeitos secundários da medicação com 
tabaco porque acalma e tira os efeitos secundários da medicação e este 
tabagismo também aumenta o envelhecimento da pessoa com 
esquizofrenia” (Entrevista 7). 

“(…) são doentes que normalmente fumam muito (…)” (Entrevista 11). 

Dos doze profissionais entrevistados, 25% fizeram alusão ao consumo de 

tóxicos.  

 

14.6- Recursos/Apoios 

Relativamente aos apoios e recursos existentes em Beja, 58,3% dos 

profissionais entrevistados fizeram alusão aos lares de terceira idade, sendo 

este o apoio mais citado. Foram ainda referidas as áreas de dia, as Juntas de 

Freguesia que realizam diversas atividades, os Centros de Saúde, as CERCI, o 

apoio domiciliário, a Santa Casa da Misericórdia de Beja, o lar da Cruz 

Vermelha, a APPACDM, o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do 

Hospital José Joaquim Fernandes de Beja e futuramente os Cuidados 

Continuados Integrados. 

No que concerne o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja, os 

profissionais centram a sua atenção essencialmente na psiquiatria comunitária 

e nas equipas multidisciplinares, sendo estes os serviços mais citados. Foram 

referidas as consultas de psiquiatria, consultas de enfermagem, consultas de 

ambulatório, Hospital de Dia, Serviço Social, três equipas de saúde mental 

comunitárias que se deslocam todas as semanas para a comunidade e que se 

interligam com equipas existentes no terreno e uma equipa de Geriatria 

Psiquiátrica, bem como sessões de psicomotricidade e futuramente de terapia 

ocupacional. 
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14.7- Integração Social e Qualidade de Vida 

Relativamente à integração social, 83,3% dos entrevistados que 

responderam a esta questão, referem que as pessoas com esquizofrenia, de 

um modo geral, não estão integrados na comunidade como advoga o 

paradigma comunitário apesar das campanhas de saúde mental existentes a 

nível nacional e internacional. A maioria dos profissionais refere um défice de 

competências sociais e uma falta de interesse típico da doença ou ainda o 

estigma e a falta de informação. 

“Eu acho que a maioria não estão realmente integrados ou pelo menos não 
estão da forma mais adequada, estão da forma possível de acordo com os 
recursos da comunidade e da própria família e do próprio doente (…) as 
limitações próprias da doença também não permitem, por vezes, essa 
integração da forma mais adequada (…)” (Entrevista 6). 

Realçou-se igualmente a questão do isolamento social, 58,3% dos 

profissionais entrevistados afirmaram que as pessoas com esquizofrenia 

tendem ao isolamento. 

“São pessoas que ficam com défices de competências sociais, são pessoas 

que normalmente tendem ao isolamento, pessoas que se sentem de 
alguma forma marginalizadas” (Entrevista 4): 

 “(…) a própria patologia molda tudo, a própria doença limita a iniciativa, os 
interesses, são pessoas menos interessadas, são pessoas que se isolam 
mais (…)” (Entrevista 8). 

“(…) costumam estar dentro de casa bastante isolados, não saem a fazer 
vida social, nem com amigos, nem a tomar qualquer coisa nas esplanadas 
(…)” (Entrevista 7). 

No que diz respeito à qualidade de vida foi possível compreender que este 

termo é bastante subjetivo, a qualidade de vida para um doente pode não ser a 

mesma do que para o profissional e o apoio familiar, as ajudas e o 

acompanhamento são fundamentais. Destacou-se contudo a ideologia de que 

a qualidade de vida destes doentes continua muito aquém, tendo sido 

referenciadas causas tais como os baixos rendimentos, a má comunicação 

entre estradas e as atividades demasiado rotineiras. 

“Alguns vivem mas no meu ponto de vista a maioria não, a maioria vive 
com o mínimo, com o essencial, portanto com a alimentação, higiene 
pessoal, as necessidades mais básicas mas a maioria não vive de forma 
autónoma, integradas na comunidade” (Entrevista 6). 

“(…) Acho que não há suficientemente qualidade de vida nos idosos com 
esquizofrenia no momento atual porque não existem todos os recursos que 
deveriam existir, nem o conhecimento, nem a consciência deles próprios, 
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dos utentes, nem dos familiares, nem da sociedade em geral para eles 
aumentarem a qualidade de vida” (Entrevista 7). 

“Alguns estão completamente inseridos, há outros doentes que pela sua 
doença e pela sua condição familiar não estão inserido (…)” (Entrevista 9).  

 

14.8- Processo de desinstitucionalização 

Foi possível denotar um consenso relativamente à forma como o processo 

de desinstitucionalização tem sido implementado em Portugal. Todos os 

profissionais entrevistados realçaram o facto de este processo não ter sido 

corretamente pensado e estruturado e o facto de não existirem estruturas 

suficientes para suportar tal mudança. Apesar de ter sido um processo 

necessário, observam-se ainda grandes assimetrias entre as grandes cidades 

e o interior do país. 

“(…) não foram ciadas condições, outros recursos paralelos no imediato. O 
que tem acontecido é que muitas das vezes os utentes acabam por 
recorrer aos serviços de Urgência, aos Centros de Saúde, muitas das 
vezes sem necessidade, por faltas de alternativas (…)” (Entrevista 2). 

“A desinstitucionalização foi basicamente fechar as enfermarias de doentes 
crónicos em Lisboa e coloca-los na comunidade ou noutras instituições, 
alguns não chegaram a ser desinstitucionalizados. Eu acho que foi um 
processo que talvez fosse bem pensado se tivessem sido criadas 
alternativas na comunidade” (Entrevista 6). 

“Não foi bem pensada, fecharam-se os hospitais e não se deram muitas 
soluções a esses doentes” (Entrevista 11). 

No que concerne a pessoa idosa com esquizofrenia a maioria dos 

profissionais (77,8%) afirma que os doentes idosos com esta patologia tendem 

a ser inseridos em lares de terceira idade ou em outras instituições, tal como é 

possível observar no gráfico 1. 

“(…) a maioria estão institucionalizados, com apoio domiciliário ou centros 
de dia” (Entrevista 1). 

“O doente idoso esquizofrénico já começa a estar mais inserido em 
comunidades terapêuticas ou em instituições” (Entrevista 9). 
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Envelhecer com Esquizofrenia

Institucionalizadas

Na Comunidade

Gráfico 1: Envelhecer com Esquizofrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, certos profissionais (22,2%), afirmam que a tendência é para 

as pessoas idosas com esquizofrenia permanecerem com as famílias, devido à 

falta de apoio e abertura das instituições. 

“Há, muita população idosa com esquizofrenia com as famílias porque não 
há, se calhar, instituições especializadas ou especificas para idosos com 
doença mental. (…) Considero que há uma frequência média dos utentes 
idosos com esquizofrenia que está nos lares mas que há uma população 
grande que continua isolada nos seus domicílios ou com as famílias” 
(Entrevista 7). 

“Acho que a maioria delas acabam por ficar, quando têm apoio, com a 
família logo por esse fator, não há instituições que as acolham” (Entrevista 
8). 

 

 

15. Discussão dos resultados 

De acordo com os resultados obtidos, a esquizofrenia é uma doença mental 

grave caracterizada por uma degradação cognitiva, executiva, corporal e física 

e cada surto psicótico pode provocar uma degradação da parte cognitiva. 

Quanto mais tarde a doença for diagnosticada, acompanhada e tratada, 

maiores serão os danos e o nível de degradação da pessoa.  

Num estudo semelhante, Nunes (2015), defende que os indivíduos com 

esquizofrenia de início precoce tendem a apresentar, ao longo do processo de 

envelhecimento problemas adicionais tais como défices cognitivos ou a 

diminuição das redes sociais. No entanto, realça que as constatações feitas e 

os resultados obtidos não apontam para uma deterioração cognitiva e 
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disfuncionalidade. Dos 64 doentes entrevistados, predominam indivíduos 

casados, com filhos, com o 1º ciclo de escolaridade e beneficiários de uma 

pensão de invalidez. Segundo a autora, estes resultados podem justificar uma 

evolução e curso favorável da doença. 

No que diz respeito ao tratamento, foi possível concluir que, de uma forma 

geral, muitos dos doentes não aceitam nem compreendem a sua doença e que 

não estão, na sua maioria, capacitados para lidar com ela podendo recusar o 

tratamento.  

Por sua vez, Nunes (2015) especifica que, de acordo com os resultados do 

seu estudo, as pessoas idosas com esquizofrenia tendem a ter uma boa 

adesão à medicação e que à medida que a idade aumenta, aumenta 

igualmente o número de indivíduos que se auto-responsabilizam pela gestão 

da medicação revelando um sentido de autonomia. 

Apesar das campanhas existentes a nível nacional e internacional, ainda 

existe uma falta de literacia e informação na saúde mental. Os doentes, as 

famílias e a sociedade em geral nem sempre entendem esta doença, tendo 

uma visão negativa da mesma. 

A medicação, apesar de ter vindo a melhorar ao longo dos anos, tem efeitos 

secundários tais como a inatividade, lentificação, rigidez, aumento do apetite e 

consequentemente do peso ou ainda problemas metabólicos tais como a 

diabetes, dislipidemias, doenças cardiovasculares, entre outros. 

Nunes (2015) refere que as pessoas idosas tendem a ter um maior número 

de efeitos secundários tais como efeitos extrapiramidais, incontinência urinária 

ou quedas, uma vez que estes tendem a tomar antipsicóticos típicos ou 

clássicos e que a própria medicação contra os efeitos extrapiramidais 

provocam nestes doentes confusão e delírios, contrariamente aos indivíduos 

mais jovens que tomam uma medicação mais moderna (medicação atípica) 

com um menor número de efeitos secundários. 

As pessoas com esquizofrenia tendem a ter hábitos de vida pouco saudáveis 

e a consumir tóxicos, essencialmente tabaco, de forma compulsiva uma vez 

que a nicotina acalma e diminui os efeitos secundários da medicação, contudo 

este consumo acaba por provocar um envelhecimento precoce, diminuir a 

esperança média de vida e pode provocar cancro nos pulmões. 
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O próprio sedentarismo e isolamento típicos desta patologia podem originar 

problemas tais como a obesidade e consequentemente problemas cardíacos. 

Neste sentido, os profissionais do Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental do Hospital José Joaquim Fernandes de Beja desempenham um papel 

fundamental na consciencialização e transmissão de informação. 

O Departamento conta com um serviço de psiquiatria comunitária, consultas 

de psiquiatria, consultas de enfermagem, consultas de ambulatório, Hospital de 

Dia, Serviço Social, três equipas de saúde mental comunitárias que se 

deslocam todas as semanas para a comunidade e que se interligam com 

equipas existentes no terreno e uma equipa de Geriatria Psiquiátrica, sessões 

de psicomotricidade e futuramente de terapia ocupacional. 

Com o processo de desisntitucionalização e a implementação de um modelo 

comunitário, fecharam-se os grandes hospitais psiquiátricos e não foram 

criados recursos paralelos, na comunidade para os doentes, sendo que estes 

acabam por recorrer aos serviços de Urgência e aos Centros de Saúde, muitas 

das vezes sem necessidade. 

Na atualidade não existem os recursos, os conhecimentos e a 

consciencialização necessária para que as pessoas com esquizofrenia possam 

viver com qualidade de vida, a maior parte doa doentes permanecem em casa 

bastante isolados e acabam por não estar realmente integrados na sociedade 

como advoga o paradigma comunitário.  

Atualmente em Beja, existem os lares de terceira idade, as áreas de dia, as 

Juntas de Freguesia que realizam diversas atividades, os Centros de Saúde, as 

CERCI, o apoio domiciliário, a Santa Casa da Misericórdia de Beja, o lar da 

Cruz Vermelha, a APPACDM, o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental 

do Hospital José Joaquim Fernandes de Beja e futuramente os Cuidados 

Continuados Integrados, mas não existem apoios especializados.  

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental conta com um Hospital de 

dia no qual são desenvolvidas um conjunto de atividades de estimulação 

cognitiva, inserção no mercado de trabalho, promoção da autonomia, entre 

outros, contudo este serviço não abrange todos os indivíduos com 

esquizofrenia do distrito, sendo importante que existam mais serviços com 

forneçam este tipo de apoios. 
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No que concerne as pessoas idosas com esquizofrenia, estas têm direito 

aos mesmos apoios e recursos que qualquer outra pessoa idosa, 

nomeadamente lares de terceira idade, centros de dia e apoio domiciliário. Não 

existem instituições especializadas para pessoas idosas com doença mental no 

distrito de Beja, contudo, como é de conhecimento geral, existem listas de 

espera bastante longas para conseguir aceder a estes recursos e a doença 

mental não facilita o seu acesso. Apesar do Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental do Hospital José Joaquim Fernandes de Beja prestar apoio e se 

disponibilizar para realizar formações aos profissionais das diversas instituições 

estas por vezes têm receio e mantêm um certo estigma e preconceito.  

Por todas estas razões, muitos dos doentes permanecem com as famílias ou 

isolados nos seus domicílios.  

No entanto, de acordo com o estudo de Nunes (2015), é possível 

compreender que os doentes mais idosos afirmam estar satisfeitos com os 

recursos disponíveis e apoios recebidos. 

Considerou-se pertinente a referenciação do estudo de Nunes (2015) para a 

discussão dos resultados uma vez que ambos os estudos têm o mesmo objeto 

de estudo com diferentes vertentes e com um público diferente. O presente 

estudo procura compreender a perspetiva dos profissionais da área de saúde 

mental enquanto o estudo de Nunes (2015) se centra na vivência dos próprios 

doentes. 

Apesar dos estudos serem diferentes, ambos concluíram que é fundamental 

que as pessoas com esquizofrenia permaneçam nas comunidades com suporte 

e apoio familiar e social. 
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PARTE III- PROJETO DE INTERVENÇÃO 
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Um projeto de intervenção diz respeito a um conjunto de atividades 

relacionadas e coordenadas entre si com o intuito de satisfazer necessidades 

ou resolver problemas (Ander- Egg- Idáñez 2007). 

Um projeto é, não só “(…) a expressão de um desejo, de uma vontade, de 

uma intenção, mas também a expressão de uma necessidade, de uma 

situação a que se pretende responder” (Isabel Guerra, 2002:126). 

.De acordo com a mesma autora, o projeto de intervenção é caracterizado 

por seis etapas principais, a identificação dos problemas, a definição de 

objetivos, a definição das estratégias, a programação das atividades ou plano 

de ação, a preparação do plano de avaliação e por fim a publicitação dos 

resultados.  

O presente projeto terá como referência esta mesma autora e procurará 

responder a todas estas etapas, à exceção da etapa de avaliação e 

publicitação dos resultados uma vez que o projeto não será colocado em 

prática. 

 

 

15- Identificação dos problemas 

 A esquizofrenia é uma doença mental grave associada a um declínio 

cognitivo, esta não é diagnosticada através de uma análise de sangue ou de 

exames imagiológicos e quanto maior for o tempo entre o inicio da doença e o 

seu acompanhamento e tratamento, maior será a possibilidade de declínio 

cognitivo. É desta forma importante que as pessoas tenham conhecimentos 

desta doença, dos sintomas, do seu tratamento e saibam como pedir ajuda e 

como se posicionar face a esta patologia. 

 Após a análise das entrevistas foi possível compreender que apesar de 

todas as campanhas de informação e de todos os mecanismos que foram 

colocados em prática a nível nacional e internacional, ainda existe uma falta de 

informação e de literacia a nível da saúde mental. 

 A sociedade não compreende a esquizofrenia, o que gera um certo estigma 

e preconceito que pode agravar o sentimento de isolamento, solidão e medo 

das pessoas que vivem com esta patologia.  



71 
 

 A própria família tem dificuldade em compreender e aceitar e apesar dos 

apoios existentes, esta por vezes não sabe como lidar com o doente, como 

reagir, como se posicionar, entre outros. No momento, é difícil compreender os 

sintomas da doença sendo estes muitas vezes associados a crises de 

adolescência, abuso de droga, preguiça ou arrogância, sendo a doença 

diagnosticada bem mais tarde. Se a doença for detetada precocemente e se for 

logo acompanhada e tratada a pessoa pode ter uma vida estável, um 

desempenho profissional, entre outros. Existem alguns sinais que podem 

alarmar as famílias e próximos e incitá-los a procurar ajuda e é importante que 

todas as pessoas possam ter acesso a essa informação.  

 O próprio doente pode não aceitar a sua doença, não a compreender e 

recusar o tratamento, “(…) há pouca prática em esclarecer se calhar também 

uma parte, mesmo por parte dos profissionais também se calhar em esclarecer 

ainda mais os doentes” (Entrevista 8). 

 Os profissionais do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Beja 

procuram transmitir essa informação e ajudar as pessoas a lidar com a sua 

doença, contudo, podem existir certas dúvidas que no momento das consultas 

não são colocadas ou certas informações que se vão perdendo. É fundamental 

que as pessoas possam ter acesso à informação. 

 

 

16- Definição dos objetivos e Estratégias 
 Uma vez os problemas identificados e realçadas as necessidades, torna-se 

necessário identificar os objetivos a atingir. 

 O presente projeto de intervenção terá como objetivo geral a capacitação do 

doente e da família através de um manual sobre a esquizofrenia. 

 Como objetivos específicos encontram-se a sensibilização, 

consciencialização e informação.    

 Uma vez definidos os objetivos do projeto torna-se fundamental debruçar-se 

sobre a forma como os alcançar. 
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17- Projeto de Intervenção  
De acordo com Guerra (2000), o plano de ação, descreve de forma 

detalhada e sistemática o que se pretende fazer, ou ainda quando e quem 

estará a cargo das tarefas, não esquecendo os recursos disponíveis. “Estas 

atividades decorrem da relação entre objetivos, meios e estratégias, 

pretendendo a concretização de objetivos já definidos” (Guerra, 2002:170). 

Através do estudo realizado e dos resultados obtidos nas entrevistas 

aplicadas aos profissionais do Departamento de psiquiatria e Saúde Mental do 

Hospital José Joaquim Fernandes de Beja, foi possível compreender que existe 

ainda uma grande dificuldade por parte dos doentes. Da família e da sociedade 

em geral, em compreender a Esquizofrenia, aumentando assim o estigma e 

preconceito. Existe pouca informação e pouca literacia na Saúde Mental, os 

sintomas da doença tendem a ser confundidos com crises de adolescência, 

preguiça, comportamento antissocial, entre outros, sendo por vezes 

diagnosticada bastante tarde. 

Tendo em conta que esta patologia é caracterizada por um défice cognitivo e 

que quanto mais tarde s pessoa for diagnosticada, acompanhada e tratada, 

maiores serão os défices. Torna-se importante que haja uma maior 

sensibilização e transmissão de informação, realçando sinais que possam ser 

alarmantes. 

Para responder a esta necessidade, considerou-se pertinente criar um 

pequeno livro informativo com uma linguagem simples e acessível a todos, a 

ser distribuída nos Hospitais, Centros de Saúde e Escolas. 

Deverá então ser feita uma maquete do livro para ser apresentado ao 

Ministério da Saúde com vista à aceitação, edição e distribuição dos mesmos. 

O livro dividir-se-á em quatro capítulos, todos eles subdivididos em temas 

essenciais: 

Capitulo 1: Compreender a Esquizofrenia 

- O que é a Esquizofrenia? 

- Quais os sintomas da Esquizofrenia?  ́

- Sinais de alerta 

- Quando pedir ajuda? 
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- A quem pedir ajuda? 

- Duração de um diagnóstico 

Capitulo 2: Viver com Esquizofrenia 

- De que forma a Esquizofrenia vai afetar a minha vida? 

- De que forma doença vai evoluir? 

- Quais as probabilidades de melhorar? 

- Como entender o meu tratamento? 

- Importância de ser ator do seu próprio tratamento 

- Compreender o diagnóstico 

Capitulo 3: Tratamento 

- Existe uma cura? 

- Anti psicóticos 

- Tratamento Personalizado 

- Alterações na medicação 

- Tipos de psicofármacos 

- Efeitos Secundários 

- Importância da Medicação 

- Outros tipos de tratamento 

Capitulo 4: Reintegração 

- Aprender a reintegrar-se 

A edição e distribuição deste livro é fundamental, uma vez que permitirá uma 

maior compreensão da doença, uma explicação detalhada do que é viver com 

esta patologia, quais os sintomas aos quais as pessoas devem estar atentas e 

quando, como e onde pedir ajuda, qual a importância da medicação, quais os 

efeitos secundários, entre outros. 

Se as pessoas tiverem informação, poderão ficar mais atentas e pedir ajuda 

quando observarem alterações no comportamento de um dos seus amigos ou 

familiares. Os doentes poderão compreender melhor o que lhes está a 

acontecer e todos os detalhes da sua doença. 

Quando se vai a uma consulta, a pessoa nem sempre coloca todas as 

questões que gostaria de colocar, existem sempre algumas dúvidas e este livro 

procura dar resposta a esta problemática. 

Para reforçar este apoio, considerou-se importante que seja criada uma linha 

de apoio ao doente, para que estas pessoas possam colocar todas as suas 
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questões e terem um apoio em caso de recaída por exemplo, sem terem que 

aguardar pela possibilidade de uma nova consulta 

Para pôr em prática esta ideologia, será necessário que exista sempre um 

psicólogo ou psiquiatra disponível para este fim. No DPSM de Beja existem 5 

psicólogos e 10 psiquiatras. Esta linha abrirá às 10h00 e encerrará às 18h00 

todos os dias da semana e a prevenção dos profissionais será rotativa. 

Para alcançar este fim será necessário apresentar a ideia ao Concelho de 

Administração da ULSBA. 

Esta linha apresentar-se-á como um real apoio para estes doentes 

proporcionado por profissionais experientes e qualificados. 

. Tendo em conta todos estes aspetos, foi elaborado um plano de ação 

(ver tabela 8) onde se encontram descritas todas as atividades planeadas e a 

definição das mesmas, bem como os objetivos que se pretende alcançar e a 

quem se destinam as atividades, não esquecendo os recursos disponíveis 

(materiais, técnicos e humanos). 

 

Tabela 8: Plano de Ação 

Atividades Local Duração Recursos 
 Materiais Humanos 
Manual sobre 
a 
Esquizofrenia 

Hospital José 
Joaquim 
Fernandes 

Indeterminada 
(Revisão do 
Manual de 2 
em 2 anos) 

100 cópias do 
Manual 

Editora 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da realização do presente estudo, emergiram diversas conclusões. 

Primeiramente, concluiu-se que a esquizofrenia é uma doença mental grave 

caracterizada por um défice cognitivo, executivo e corporal, que pode causar 

incapacidade e dependência.  

Se a doença for diagnosticada precocemente e imediatamente tratada e 

acompanhada, a pessoa poderá ter uma vida estável, existe sempre a 

possibilidade de recaídas mas os danos serão menores. Quanto maior for o 

tempo entre o diagnóstico e o tratamento, maiores serão as possibilidades de 

recaídas e consequentemente de défices cognitivos (Afonso, 2010).  

A maior dificuldade no tratamento da doença é a aceitação, isto é, muitos 

doentes não aceitam a sua condição, recusando qualquer tipo de tratamento. 

Os doentes e as suas famílias não têm conhecimentos suficientes sobre a 

doença e de uma forma geral, não estão capacitados para lidar com a mesma, 

a própria sociedade não compreende esta patologia e não sabe lidar com ela. 

A esquizofrenia encontra-se muito associada ao tabagismo, as taxas de 

dependência de nicotina nesta população são elevadas uma vez que esta 

reduz os sintomas da doença, relaxa e diminui a ansiedade, contudo leva a 

uma diminuição da esperança média de vida e a um envelhecimento precoce 

(Rondina et al., 2004). 

O sedentarismo, os maus hábitos de vida e uma incorreta alimentação 

podem originar problemas metabólicos como a diabetes, obesidade, 

dislipidemias ou ainda hipertensão e a própria medicação provoca efeitos 

secundários tais como a inatividade, aumento do apetite, inatividade, entre 

outros ((Zortéa et al., 2010). 

Todos estes fatores contribuem para um maior desgaste e um 

envelhecimento precoce da pessoa com esquizofrenia. Como qualquer outro 

individuo, é importante antecipar este processo e promover um envelhecimento 

ativo, o médico responsável poderá ajudar o doente a estruturar um plano de 

vida saudável. 
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Com a assinatura em 2005 da Declaração Europeia de Saúde Mental, 

Portugal compromete-se a desenvolver serviços baseados na comunidade que 

substituam os cuidados prestados pelos grandes hospitais psiquiátricos e o 

modelo hospitalar dá assim lugar ao modelo comunitário. 

Num curto espaço de tempo foram encerrados os grandes hospitais 

psiquiátricos contudo não foram criadas estruturas na comunidade para 

acompanhar este novo paradigma. 

Na atualidade existem poucos recursos para apoiar estes doentes e 

promover uma integração social e uma adequada estimulação cognitiva, 

diminuindo assim a qualidade de vida dos mesmos. 

Foi ainda possível concluir, através da análise das entrevistas 

semiestruturadas, que apesar de todos os mecanismos colocados em prática a 

nível nacional e internacional existe ainda uma grande falta de informação e 

literacia na saúde mental, o doente, a família e a própria sociedade têm 

dificuldade em compreender e conviver com esta realidade. 

Para responder a esta necessidade de informação, considerou-se pertinente 

a criação de um livro informativo sobre a esquizofrenia, simples e acessível a 

todos como forma de sensibilização e capacitação do individuo e da sua família 

a ser distribuído no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital 

José Joaquim Fernandes de Beja.  

No que concerne a investigação, esta apresentou um elevado número de 

obstáculos. Primeiramente, existe um reduzido número de informação, sobre a 

questão do envelhecer com esquizofrenia ou sobre a esquizofrenia em geral, 

tendo sido difícil construir o enquadramento teórico. 

Num segundo ponto, tendo em conta o elevado desgaste e défices 

apresentados pelas pessoas idosas com esquizofrenia, tornou-se impossível 

entrevistar estas pessoas, tendo que se recorrer à opinião dos profissionais do 

DPSM de Beja. 

Para um futuro estudo considera-se importante que se aprofunde a questão 

do envelhecer com esquizofrenia uma vez que existe muito pouca informação 

sobre o tema, ou sobre outras doenças tais como a bipolaridade, personalidade 

Boerderline, entre outras. 
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Apêndice A- Cronograma 

 

 
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Primeira Reunião com 
a Orientadora X                                                                                               

Escolha do tema e da 
questão de partida X X X X                                                                                         

Revisão da Literatura X X X                                                                                           

Elaboração do quadro 
de referência X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                               

Definição de objetivos X X X X X X                                                                                     

Entrega da Proposta de 
Projeto   X                                                                                             

Entrega do pré-Projeto                                   X                                                             

Realização do guião da 
entrevista                                               X X X                                             

Envio do pedido à 
Comissão de Ética da 
ULSBA                                                   X                                             

Realização das 
entrevistas                                                                       X X X                     

Análise dos dados                                                                             X X X X             

Discussão dos 
resultados                                                                                   X X           

Formulação do projeto 
de intervenção                                                                                       X X X     
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Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de envelhecimento? 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o processo de 

envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades identificadas com mais 

frequência nestas pessoas? 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de Esquizofrenia estão 

integradas na comunidade? Vivem com as suas famílias ou estão institucionalizadas 

em lares de idosos? 

Se estiverem institucionalizadas, acha que isso deve-se ao processo normal de 

envelhecimento, ou estará relacionado com a sua doença psiquiátrica? 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com Esquizofrenia 

que envelhecem na comunidade? Que recursos existem no Departamento de 

Psiquiatria do Hospital de Beja? Quais os serviços? Como é constituída a equipa 

multidisciplinar? 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de forma 

autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e consequentemente com qualidade 

de vida? 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de Esquizofrenia que 

vivem na comunidade têm uma participação ativa? Saem de casa com frequência? 

Estão verdadeiramente integrados como advoga o paradigma comunitário? 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o processo tem sido 

implementado em Portugal? 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para melhorar a vida 

destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

 

 

 

4ª Parte  

 Recursos 



85 
 

Apêndice C- Verbatim das Entrevistas 
 

Entrevista nº 01 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 
Há 25 anos 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria? 
10 anos 
 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 
Beja? 
10 anos  
 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Depende, depende se houve desde logo um tratamento, um acompanhamento 

em todas as áreas. Acho que sim, mas com a esquizofrenia há uma 

degradação muito grande da pessoa em si, do tratar de si, do cuidar de si e das 

coisas, das tarefas de casa e o cuidar dos outros, tem que haver sempre 

alguém por trás que apoie. 

 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Sim 

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? De que forma a sociedade vê esta doença? 

Nós aqui andamos a trabalhar para que a esquizofrenia seja vista como uma 

doença normal, tal e qual como a diabetes e a hipertensão mas há sempre 

aquele estigma. Na minha opinião esse estigma não deveria existir, não é? A 

pessoa poderá fazer uma vida quase normal, quase! De vez em quando há 

aquelas crises e temos que vigiar porque a pessoa quando está em crise não 

reconhece como estando, por isso há sempre que ter alguém que vigie e que 

nos dê algum feedback. Mas a pessoa pode trabalhar, pode ter uma vida, 

desde que faça a sua medicação corretamente. 

 
 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Claro que sim, porque a Esquizofrenia vai degradando, vai desgastando a 

pessoa não é? Tal e qual como a idade nos vai desgastando, vamos tendo 

alteração, vamos perdendo coisas e ganhando outras, na esquizofrenia 

também há este desgaste e é importante antecipar essas perdas. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? A 

esquizofrenia pode desenvolver-se mais tardiamente ou precocemente, 

não há um período certo, a própria evolução da doença não é certa. Na 

sua opinião, uma pessoa que desenvolva a doença de uma forma precoce 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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é influenciada da mesma forma, no envelhecimento, do que uma pessoa 

que tenha desenvolvido a doença tardiamente? 

Claro que não então. A pessoa que é diagnosticada com esquizofrenia aos 

dezoito anos claro que vai degradar muito mais do que aquela que já fez uma 

vida e é diagnosticada aos sessenta não é? Não sei se percebi bem a 

pergunta. 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Mas quer diagnósticos médicos? 

 

A pessoa só tem esquizofrenia ou existem outros problemas associados?  

A probabilidade de outras doenças, é tal e qual a pessoa com esquizofrenia 

pode ter uma depressão associada, pode ser hipertensa, pode ter diabetes, 

pode ter, há vários tipos tanto A como a paternidade de várias doenças, ou só 

uma.  

 

Nas consultas que tem, qual a doença que aparece mais, associada à 

esquizofrenia? 

Aparecem várias. Há pessoas com esquizofrenia que por vezes estão mais em 

baixo, não sei se se pode dizer que estão depressivos ou se estão com o 

humor em baixo não é? Não tenho mesmo a noção se há mais pessoas com 

esquizofrenia e depressão, ou se não há, ou com outro tipo de doença. Não 

posso responder a isso, não tenho essa noção mas que a depressão aparece, 

claro que aparece associada muitas vezes. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

As pessoas idosas com esquizofrenia já por si são idosas que tiveram os pais a 

cuidar delas e que são ainda mais idosos e tentou-se de certa forma, quando 

aqueles pais já não conseguiam dar resposta, colocar os doentes em 

instituições que respondessem às suas necessidades não é? São poucos os 
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doentes que estão a viver sozinhos, ou estão com alguém da família, a maioria 

estão institucionalizados, com apoio domiciliário ou centros de dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

Igual aos outros das outras localidades, portanto há os lares, há os centros de 

dia, vamos ter os Cuidados Continuados Integrados, ainda se está a formar e é 

aí que estas pessoas vão ter realmente a resposta que merecem. Os lares que 

estão a dar respostas a essas pessoas mas têm grandes receios em integrá-

los por causa das crises, por causa daquilo que eles poderão fazer não é? Têm 

receio deles descompensarem, baterem nas outras pessoas por causa dos 

delírios, não é? O que é que acontece? Agora com a lei dos Cuidados 

Integrados já a sair, a formar-se equipas, a ter já camas estipuladas para essas 

pessoas vai ser muito mais fácil não é?  

 

E aqui no Departamento de Psiquiatria? Quais os recursos ou serviços 

disponíveis para estas pessoas idosas que vivem na comunidade? 

Nós temos consultas de psiquiatria, consultas de enfermagem, temos hospital 

de dia em que se dão respostas às situações de esquizofrenia, temos uma 

Assistente Social que faz a avaliação e encaminhamentos. 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

4ª Parte  

 Recursos 
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Vivem com a qualidade de vida que eles querem, que eles desejam não é? Nós 

temos uma avaliação de qualidade de vida, um conceito de qualidade de vida 

diferente mas eles vivem à maneira deles, à forma deles e que os faz feliz. De 

certa forma nós temos sempre que tentar orientá-los da melhor maneira não é? 

E é assim, a maioria dos idosos estão no lar e muitos não querem ir para lá, 

mas são doentes com esquizofrenia ou outro tipo de doentes idosos, qualquer 

idoso saudável também não quer ir para o lar não é? O lar é a representação 

de fim de vida, não deveria ser visto assim, todos os lares deveriam ser 

chamados casas de repouso. Se eu acho que todos têm a qualidade de vida 

que merecem? Não. Mas é aquela que se consegue não é? Que eles 

conseguem ter, com as ajudas que por vezes eles não aceitam, são pessoas 

com muitas dificuldades económicas e depois os apoios também custam 

dinheiro e eles preferem ficar com dinheiro para fumarem um maço de tabaco e 

essas coisas todas não é? Na qualidade de vida não deveria haver o fator 

dinheiro para a gente a conseguir mas tem que ser.  

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Ficam mais em casa, ficam mais isolados. Tenho conhecimento de pessoas 

com esquizofrenia que trabalham, que estão integradas, pessoas mais novas e 

pronto vamos ver como é que isto vai acontecer na velhice não é? Pessoas 

com mais idade a trabalhar? Não, estão num lar, estão nas instituições, isolam-

se mais, já há uma tendência para o isolamento não é? E com a idade mais 

isolados estão. 

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Péssima! Basta dizer isto: “começou-se a fazer uma casa pelo telhado”, mais 

nada. O telhado foi feito e agora os alicerces não existem e as respostas que a 

gente anda sempre à procura não há, está a começar a sair, os alicerces estão 

a começar a sair, mas o telhado já lá está, está à espera dos alicerces.  
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Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

Pois, é como qualquer idoso não é? Temos de tentá-los logo encaminhar para 

uma vida mais saudável não é? É difícil a gente quebrar o tabaco, é difícil 

quebrar o sedentarismo, é difícil quebrar o isolamento, é difícil quebrar muitas 

coisas que a doença trás consigo não é? Portanto, integrá-los numa vida mais 

ativa, ter em atenção a alimentação, ajudá-los a fazer alguma coisa e é isso 

que o Hospital de Dia tenta não é? Dar algumas respostas, há o programa 

Integra em que são eles a trabalhar com supervisão. Está-se tentando dar essa 

resposta, está-se tentando encaminhá-los por uma vida com qualidade. 

 

 

Entrevista nº 02 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 33 anos. 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria? 

5 anos .  

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

Precisamente há 5 anos. Aqui na psiquiatria e no Departamento 5 anos 

 

 

 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Alguns deles sim. 

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Temos um grupo restrito, talvez porque o acompanhamento não foi tão precoce 

quanto deveria ter sido, por isso temos neste momento, digamos um grupo 

restrito de situações de Esquizofrenia em que essas situações realmente são 

contempladas, ou seja, as pessoas têm capacitação para socializar, 

eventualmente até trabalhar e ter uma vida até familiar. Aqui a nossa área de 

dia os doentes/utentes estão compensados, veem cá e passam por essas 

fases em que são retirados das suas casas, onde estavam isolados muitas das 

vezes não é? Aqui com as várias atividades vão-se integrando pouco a pouco a 

nível grupal e com toda a socialização que isso depois acarreta. Temos várias 

atividades de ateliers e de cuidados de vida diária, temos atividades físicas e 

imensas outras atividades, não é? E posteriormente com estágios laborais e a 

maior parte deles vão sendo integrados depois a nível laboral junto das suas 

comunidades.    

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? De que forma a sociedade vê as pessoas com 

esquizofrenia? 

O que ainda me choca muito, é que as pessoas muitas das vezes e pessoas 

até com grande cultura e às vezes pessoas de gabarito e nomeadas que falam 

nos media, muitas vezes se referem a discursos esquizofrénicos e eu acho que 

começa logo aí, eu acho que toda essa terminologia acaba por ser muito 

estigmatizante não é? O utente aqui aprende sobre a sua doença e sobre esta 

situação que realmente é estigmatizante e continua a ser, não há dúvida 

absolutamente nenhuma. A sociedade, a família, os amigos, é muito difícil 
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entender, a maior parte das pessoas não consegue entender e conviver com 

esta realidade. 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Sim, naturalmente que sim, vai influenciar grandemente. Nós temos aqui neste 

momento uma consulta de psicogerontologia e essa consulta existe aqui no 

Departamento há um ano e meio e temos, ainda neste momento as primeiras 

consultas a decorrer, ou seja, temos um conjunto de população que a partir dos 

65 anos tem patologia associada ao seu envelhecimento, tem patologia 

psiquiátrica e temos um pequeno grupo de psicóticos, portanto esquizofrenia. 

Claro que acarreta todas as problemáticas do envelhecimento, acarretam seja 

esquizofrenia, seja outra doença do foro mental, naturalmente que agrava 

determinadas situações não é? Complica ainda muito mais a situação é 

necessário trabalhar logo com a comunidade. Acho que este serviço de 

psiquiatria tem muito isso, vamos para a comunidade e tentamos que o doente 

seja sempre acompanhado e que seja dado uma psicoeducação aos grupos de 

cuidadores não é? Para saber cuidar. Os lares, as áreas de dia e a família têm 

que ter formação a lidar com o idoso e com a patologia desse idoso. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

É mais incidente na adolescência e posteriormente também nalguns estratos 

de jovens adultos e situações desencadeantes dessa. Não lhe posso agora 

dizer corretamente o que é que isso influência, não estou neste momento aqui 

a ver os fatores. Neste momento parece-me pouco significativo mas se calhar 

não é assim tanto, talvez quando aparece precocemente seja melhor 

acompanhado, com uma maior sensibilidade para o adolescente. Quando 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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aparece tardiamente, muitas das vezes as pessoas ficam ali naquela situação 

de limbo, não se sabe muito bem se tem a ver com outras situações de família, 

casamentos, divórcios, já há ali outros fatores não é? Quando havia a guerra 

do Ultramar muitas situações eram desencadeadas posteriormente, pós-

traumáticas não é? E tivemos e temos ainda muitos esquizofrénicos já idosos 

que foi pós-traumatismo de guerra e esses foram bem acompanhados porque 

foram depressa sinalizados e eu acho que a sinalização é que importa, seja em 

que idade for, naturalmente que na situação de adolescência estão na casa 

dos pais, é tudo muito vigiado não é? Talvez aí esse grupo seja um grupo 

talvez de eleição. Organizei agora as ideias e realmente, se nós formos ao 

hospital de dia, nesse grupo 80% são jovens e os seus surtos foram iniciados 

numa adolescência já tardia.   

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Uma vez sinalizados, antes de se iniciar qualquer terapia psicológica, recorre-

se muitas das vezes à terapêutica para a estabilização do utente não é? Essa 

terapêutica só por si causa efeitos secundários que levam logo a alterações 

físicas e do comportamento. No caso das alterações físicas, as pessoas 

começam a ficar mais inativas, muitas das vezes têm muito apetite, engordam 

substancialmente e às vezes tem que se estabelecer um equilíbrio inicial que 

nem sempre é conseguido logo nos primeiros meses. Muitas das vezes o 

utente acaba por ficar mais estático, mais imóvel, perde toda a sua mobilidade 

e como se sabe é muito importante a atividade física não é? Portanto muitas 

das vezes associa-se também uma depressão, tem a ver com isso tudo não é? 

A pessoa fica mais gorda, começa a olhar para o seu corpo e começa a ter 

problemas ao nível da sua imagem corporal, refugia-se cada vez mais em 

casa, deprime, depois há as fases em que estão bem, têm muitas das vezes 

tremores que não lhes permitem escrever nem efetuar as suas atividades de 

vida diária sem chamar a atenção dos outros, treme-lhes o garfo, treme-lhes a 

faca e a pessoa cada vez se refugia mais e muitas das vezes, nos primeiros 

meses, os efeitos secundários causam situações de grandes conflitos com a 

própria pessoa e com a própria doença. Naturalmente, tem que se ajudar o 

doente a compreender isso e a ir ultrapassando todos esses fatores que são 
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ultrapassáveis. Mas são os efeitos secundários que estigmatizam mais, têm de 

ser muito controlados todos esses fatores, até porque as pessoas perdem o 

contacto com os colegas no caso da adolescência e da juventude, perdem o 

contacto com as amizades e como se sabe nessas alturas são essenciais não 

é? Os amigos continuam o seu percurso, muitas das vezes escolar ou de 

trabalho e eles, nem que seja por um ano ou dois, perdem muitas das vezes o 

contacto e aquelas situações vivenciais, festas, programas que os jovens 

fazem, não podem beber álcool por exemplo não é? Os outros podem, etc. 

Aqui a relação com os pares é muito alterada. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Neste momento, suponho que as pessoas mais idosas e com esta patologia 

podem viver eventualmente nas suas casas mas necessitam da área de dia, ou 

seja, são deslocadas, vão para a área de dia de manhã até à noite não é? 

Depois voltam às suas casas, um pequeno grupo, porque o outro grupo 

suponho que esteja institucionalizado. Não lhe sei agora, neste momento, dar 

garantias. A nossa população a nível da psicogerontologia ainda não está 

completa, ainda não conseguimos atingir o total dos utentes, estamos talvez já 

em 80% mas ainda não conseguimos, quando conseguirmos atingir os 80%, 

que é previsível no final deste ano, conseguiremos então estabelecer o 

diagnóstico do grupo, os vários diagnósticos e também onde é que eles se 

encontram não é? Neste caso, se é em suas casas, se eventualmente mais 

nos lares ou noutras instituições, neste momento não lhe sei dizer com 

precisão. 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

4ª Parte  

 Recursos 
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Temos os lares, temos as áreas de dia também dentro dos lares, temos 

eventualmente juntas de freguesia, temos Centros de Saúde e eu estou a falar 

disto porquê? Porque todas estas, por exemplo aqui nos Centros de Saúde 

fazem-se eventos, fazem-se eventos sobre a caminhada por exemplo, o dia da 

Saúde Mental, existem muitas atividades nestes dias e não é só no dia 10 de 

Junho, é no mês todo, decorrem ao longo dos vários concelhos várias 

atividades não é? Muitas delas têm sempre associada a atividade física mas 

não só, não têm só atividade física, temos lazer, temos outras situações 

também de dança, de almoços, convívios, de apresentação de conferências, 

em que estão os cuidadores e os utentes e estamos nós profissionais de saúde 

e a comunidade também é convidada, toda ela, a reunir-se connosco. Portanto 

é mais do que os lares, juntas de freguesia, é os cuidadores também, é os 

Centros de Saúde porque tem os nossos colegas, digamos que são os nossos 

colegas de eleição, sejam médicos, sejam assistentes sociais, temos parcerias 

com as CERCI’s também, temos a CERCI por exemplo em Almodôvar, a 

CERCIcoa, temos aqui a a CERCIBeja, e existem outras instituições que agora 

não me lembro.  

 

E aqui no Departamento de Psiquiatria? Quais os recursos ou serviços 

disponíveis para estas pessoas idosas que vivem na comunidade? 

Neste momento temos equipas multidisciplinares que se deslocam para a 

comunidade todas as semanas, todos os dias da semana e normalmente essas 

equipas multidisciplinares vão interligar-se com outras equipas que já existem 

no terreno. Naturalmente, nós somos mais diferenciados a nível do 

conhecimento da saúde mental e da psiquiatria mas o colega, o enfermeiro, o 

médico de família, que está no terreno conhece também o utente e apesar de 

poder não saber tanto quanto nós, fazemos a interligação do conhecimento e 

portanto fazemos uma parceria na referenciação, nas situações em que o 

doente fica instável, destabiliza, começa a não estar compensado não é? 

Situações em que o doente não aparece para fazer o seu injetável mensal e 

naturalmente também outras patologias que têm associadas à sua doença, 

velhice e que agravam a sua patologia mental. Essa comunicação faz-se muito 

bem neste momento, eu estou a falar concretamente destes cinco anos mas a 

realidade é esta já de há uns tempos para cá e continua a ser, acho que há 
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uma boa interligação entre nós, núcleo central de saúde mental e psiquiatria 

com as várias redes de saúde que se encontram em todos os concelhos. 

Temos três equipas que se deslocam todas as semanas quando é necessário 

fazemos visitas domiciliárias, fazemos consultas nos centros de saúde e vamos 

aos lares e onde os doentes se encontram, nem sempre é no seu domicílio não 

é?  

 

As equipas multidisciplinares são constituídas por quantos profissionais 

e de que áreas? 

Temos três equipas, a equipa 1, 2 e 3. Neste momento estamos com falta de 

pessoal de enfermagem concretamente e então temos um enfermeiro, um 

psiquiatra, temos assistente social mas é o de lá, antes tínhamos acoplada a 

estas equipas um psicólogo daqui do nosso departamento e agora não, agora o 

psicólogo do centro de saúde estabelece contacto com este aqui. Portanto 

digamos que quem vai para o terreno é sempre o enfermeiro e o psiquiatra, de 

vez em quando vai a assistente social.    

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Eu acho que continua a haver muito para fazer, sobretudo em relação há 

qualidade de vida. O doente ainda contínua muito isolado, as atividades que 

faz são muito rotineiras, muito delas pouco estimulantes, nos lares por 

exemplo, verificamos que existem poucas atividades de animação e de saúde 

ocupacional, animação sociocultural, não existem terapeutas ocupacionais, 

eventualmente vai de vez em quando um animador por semana mas muitos 

dos utentes continuam a passar horas e horas sentados em frente a um 

televisor o qual nem sequer veem nada do que se passa a maior parte, numa 

sala comum em que uns gritam outros estão a dormir e pouco mais do que 

isso. Beja por si só já é uma cidade, neste momento com uma baixa densidade 

populacional, tem muitas atividades, por vezes nós é que não aproveitamos 

mas nem sempre estão vocacionados para o idoso e para o idoso patológico 

ainda menos e então nas aldeias e vilas, essa situação, a nível de casa é ainda 

mais complicado porque o utente vai ficando por casa, aliás o idoso vai ficando 
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por casa, mantém-se na sua casa com o companheiro enquanto ele vive, 

enquanto é autónomo naturalmente, muitos dos utentes descrevem esta 

situação como tendo grande tristeza. Acho que aqui a qualidade de vida 

continua muito aquém.  

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Todos concordamos que a institucionalização realmente não era o melhor para 

os utentes, nem para os cuidadores, nem para ninguém da população em 

geral, no entanto também não foram criadas condições, outros recursos 

paralelos no imediato. O que tem acontecido é que muitas das vezes os 

utentes acabam por recorrer aos serviços de urgência, aos Centros de Saúde, 

muitas das vezes sem necessidade, por faltas de alternativas e temos outras 

situações em que o cuidador se vê completamente sem soluções para a sua 

situação, porque trabalha, não sabe onde deixar o idoso, os lares não estão 

preparados para receber idosos com patologia do foro psiquiátrico, a maior 

parte deles não está preparado. Seriam necessárias outras estruturas e 

eventualmente também técnicos lá dentro, que tivessem conhecimentos na 

área e não têm, nem às vezes têm conhecimentos sobre as várias patologias 

associadas ao idoso e muito menos ainda em relação a esta especifica que é a 

esquizofrenia. Existe muito a fazer, não só a nível de recursos humanos como 

de estruturas criadas na comunidade. Os seus cuidadores em casa também 

não estão preparados, não têm conhecimentos suficientes para prestar os 

melhores cuidados até no agravamento, nas descompensações dos próprios 

familiares, não têm esse conhecimento e disponibilidade e muitos deles 

também não têm saúde para isso. Portugal também está numa crise 

económica muito grande e as pessoas têm que trabalhar e muitos destes 

idosos ou jovens ainda têm uma reforma muito baixa porque não trabalharam, 

têm às vezes reformas miseráveis de duzentos e tal euros e portanto não cobre 

de maneira nenhuma as despesas, nem para tratamentos, nem para 

deslocações.  

Nós aqui já somos poucos, muito poucos, neste momento temos falta de cinco 

ou seis enfermeiros por exemplo, a falar de enfermagem concretamente, temos 

falta também de assistentes sociais, de terapeutas ocupacionais, não temos 
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nenhum e para não falar também de psiquiatras, talvez estejamos melhor é de 

psicólogos. Portanto isto tudo, os recursos humanos, as estruturas esteadas na 

comunidade, as famílias terem condições e serem-lhes dadas condições, tudo 

isso não foi feito e então existe uma grande frustração, existe uma grande 

baixa qualidade de vida destes utentes e portanto desinstitucionalizar sem criar 

outras redes e outras condições...   

 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

Tudo o que eu já disse aqui mas ao contrário. Bastava às vezes termos 

pessoas, os recursos humanos são fundamentais, nem que fosse um 

enfermeiro na comunidade com esta área e se deslocasse e fizesse 

psicoeducação aos cuidadores e uma equipa talvez mais alargada no terreno, 

nós só com um enfermeiro é muito pouco. Eu já pertenci à equipa e tínhamos a 

nosso cargo Castro Verde, Almodôvar, Ourique, Mértola e depois tínhamos 

aqui de Beja, Albernoa, Trindade, Salvada, Cabeça Gorda e Beja, porque isto 

depois está dividido por freguesias. Tínhamos Santa Maria, Santiago Maior, 

isto é tudo para uma equipa e saímos duas vezes a três por semana. Para 

Mértola íamos duas vezes por mês e para lá chegar tínhamos de passar por 

imensas aldeiazinhas, nós às vezes íamos a duas aldeias antes de chegar a 

Mértola, ficávamos ali uma hora e tal, quando chegávamos a Mértola já eram 

horas de almoço, depois Mértola tem as suas extensões todas não é? Também 

temos a questão das viaturas, temos poucas e não temos uma para nós em 

que possamos pegar no carro e conduzir, temos motoristas que têm horários 

para ir e horários para chegar percebe? Temos que chegar cá às cinco e meia, 

não podemos chegar às oito. São muitos constrangimentos, temos que abalar 

cedo e muitas das vezes precisávamos de desenvolver mais atividades na 

comunidade e temos que voltar e duas vezes por mês é muito pouco. 
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Entrevista nº 03 

 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 38 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Há 20 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

Há 20 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Eles conseguir, até certa medida conseguem mas são pessoas muito 

problemáticas. Se estiverem a fazer a medicação correta, todos os injetáveis, 

não se nota praticamente que estão fora do dito “normal” mas se não fizerem a 

medicação é muito difícil, não se consegue ter um contacto com eles. É sempre 

muito difícil.       

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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Não. Há uma pequena percentagem que tem noção do que é a doença e 

tentam estar a par da situação e colaboram, outra grande parte não, nem 

admitem que são esquizofrénicos, à partida é o entrave maior. Se eles 

admitirem, consegue-se mais ou menos que eles façam o tratamento mas eles 

à partida não admitem, não são e a partir daí depois não há possibilidade de 

uma ajuda mas vai-se fazendo alguma coisa porque alguns admitem e vão 

admitindo a medicação e conseguem ter uma vida dentro das possibilidades, 

“normal”. 

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Já houve uma altura bem pior em que as pessoas olhavam-nos como os 

doentinhos, uns maluquinhos, agora de há uns anos para cá, a parte da 

população já olha para eles com outra visão, é diferente do que se passava 

aqui há uns anos atrás. 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Eu acho que não, mas o que nos dá a ver durante os anos é que eles 

envelhecem um bocado, não sei se será pela medicação, se será pelos 

interesses deles, aquela vida “deixa andar que isto um dia há-de acabar”. Eu 

acho que não tem grande influência mas… 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Eles são sempre uns doentes que nada lhes chega, eles têm aquele delírio e 

mantêm-se naquele delírio, se fizerem medicação consegue-se controlar mas 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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se não fizerem têm aquele delírio da voz, da pressão sobre eles e não se 

consegue que eles tenham uma visão da situação, eles abstraem-se de tudo. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Ultimamente, como todos, as famílias têm outros objetivos, não é os velhotes. 

Os velhotes ficam em segundo plano, ou em terceiro, ou em quarto e então 

acho que neste momento, uma parte dos idosos com esquizofrenia ou estão 

em lares ou em instituições criadas para esses fins, porque as famílias acham 

que aquilo é um fardo e então tentam sempre desviar os idosos. 

 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

Até para os outros há dificuldade quanto mais para os idosos com 

esquizofrenia. Os lares para os ditos “normais” já têm dificuldade para arranjar 

vagas então se são pessoas com esquizofrenia e doentes mentais ainda pior, 

lá se consegue com muita dificuldade que se meta o velhote mas depois é um 

grande problema para os lares. “Então e agora o que é que eu faço, ele tem 

essas atitudes, faz isso, destabiliza os outros” e depois fica-se naquele meio 

termo, aceita-se, não se aceita? 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Daquilo que eu conheço, acho que eles tentam, tentam sair para a comunidade 

e tentam integrar-se, o problema é depois os comportamentos que eles têm, se 

estiverem bem conseguem andar na sociedade mas se tiverem aquelas 

alucinações, a sociedade vê-os com maus olhos. Têm integração fácil se 

4ª Parte  

 Recursos 
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estiverem dentro do programa de medicação e fizerem a medicação, eles 

conseguem conviver. Agora se forem aqueles doentes que tomam a medicação 

de dia, depois levam uma dúzia de dias sem tomar medicação, têm dificuldade 

e o próprio meio começa a desviá-los, não conseguem conviver com eles. Eles 

conviver convivem mas com mais dificuldade. 

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

As instituições só há meia dúzia de anos é que começaram a ter a visão para o 

apoio e para os conseguir institucionalizar porque há meia dúzia de anos era 

difícil haver instituições que olhassem para eles e era difícil eles integrarem 

assim o apoio de instituições 

 

Acha que as pessoas com esquizofrenia têm apoios suficientes na 

comunidade?  

Isso então é que está quase a zero porque até para as pessoas ditas normais 

há dificuldade. Você não tem essa experiência mas nota no dia-a-dia que não 

há grandes respostas, para os doentes ainda mais, mais dificuldade têm.  

 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

O que é que se devia fazer? É o que se está a fazer agora com os hospitais de 

dia, integrá-los nos hospitais de dia, haver equipas que deem apoio e que os 

integrem minimamente na sociedade, que tenham várias atividades que eles 

gostam e que conseguem atingir e depois é esperar que a sociedade os aceite. 
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Entrevista nº 04 

 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 20 anos 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Há 20 anos 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

Há 20 anos 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Pois, sabe, há vários tipos de esquizofrenia com repercussões diferentes, acho 

que sim, nalgumas situações, desde que devidamente controlados, medicados, 

podem ter uma vida perfeitamente normal. 

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Pois, eu a estatística não tenho exatamente para dizer se é a maioria, se é 

50%, se é… sei que o nosso trabalho consiste precisamente nisso, em fornecer 
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essa informação e ajudar as pessoas a lidar com este problema não é? E daí 

os nossos esforços nomeadamente em termos de oferecer às pessoas a 

possibilidade de recuperarem algumas áreas que possam estar a ficar 

afetadas, temos o Hospital de Dia, por exemplo temos um grupo de 

esquizofrénicos em que um dos objetivos é a integração social, devolver-lhes 

competências, estratégias. No início não tinham autonomia praticamente 

nenhuma, estavam fechados em casa e eram incapazes de vir sozinhos, de 

andar em transportes públicos e neste momento já correm a cidade toda, já 

vêm sozinhos, de autocarro… portanto o objetivo é esse também. E temos 

muitas situações no Hospital de Dia que inclusivamente já estão a trabalhar em 

empregos perfeitamente normais, nas câmaras, etc. 

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Isso se calhar é de maneira muito diversa não é? Depende também do grau de 

informação das pessoas que façam essa avaliação, se calhar, toda a 

problemática relacionada com a saúde mental tem um certo estigma, tem uma 

certa conotação menos boa digamos assim e isso não é só cá, é o mesmo nos 

outros países também. Eu trabalhei na Suíça, também na saúde, no hospital 

universitário e havia aquelas clinicas em que punham os doentes psiquiátricos, 

aquilo eram quase quintas que estavam ali à parte obviamente com todos os 

cuidados mas pronto, um bocadinho à parte. 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Sim, penso que sim, até porque como já ficou subentendido no que disse 

anteriormente, há sequelas que a própria doença vai deixando nas pessoas 

nomeadamente défices a nível cognitivo, a nível de raciocínios, etc… a própria 
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medicação tem efeitos secundários muitas vezes, daí este trabalho que está a 

ser feito. Neste Hospital de Dia, eu pessoalmente tenho um grupo, um espaço 

de tempo reservado à estimulação cognitiva, o objetivo é precisamente evitar 

que haja uma degradação muito acentuada das competências cognitivas, 

tentar recuperar algumas coisas portanto é como o nome indica, estimulação 

cognitiva. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

Sabe, eu não tenho dados sobre isso mas se calhar isso difere um bocadinho. 

Há alguns tipos de esquizofrenia, mesmo que apareçam em idades precoces, 

desde que devidamente controladas e medicadas as pessoas podem ter um 

desempenho profissional e há outros que não. Nas idades mais avançadas, a 

pessoa já tem toda uma vida, uma experiência de vida, toda uma série de 

desempenhos, uma obra realizada e depois é uma questão de adaptação, 

normalmente quando surge assim em idades mais avançadas, a ideia que eu 

tenho é que deixam de cumprir os desempenhos que anteriormente estavam a 

cumprir já numa idade mais precoce, há uma adaptação e a pessoa mais cedo 

desenvolve algumas estratégias para lidar com a patologia. É a ideia que eu 

tenho mas não tenho estatísticas nenhumas sobre isso. 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

De alguma forma já foi um bocadinho respondido. Portanto, são pessoas que 

ficam com défices de competências sociais, são pessoas que normalmente 

tendem ao isolamento, pessoas que se sentem de alguma forma 

marginalizadas e é preciso trabalhar isso tudo não é? Portanto, ensinar as 

pessoas a lidar com esta situação que lhes surgiu. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 
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Eu penso que a tendência é para viverem cada vez mais integradas na 

sociedade. Há algum tempo a esta parte, conjugaram-se alguns esforços até 

em termos de políticas de saúde mental para desinstitucionalizar ou 

institucionalizar o menos possível não é? Só em casos que exija mesmo um 

tratamento compulsivo e que não haja condições para tratar essas pessoas em 

ambulatório é que ficarão institucionalizadas. Portanto, sempre que haja 

condições, as pessoas estão com as famílias. 

 

Mesmo quando as pessoas estão mais idosas? 

Quando as pessoas estão mais idosas, mesmo que não sejam esquizofrénicas, 

normalmente vão para as instituições, não é? Portanto, sabe que há muitas 

patologias associadas ao próprio avançar da idade entre as quais há umas 

psicoses próprias, aparecem mesmo nessa idade, para além dos quadros 

demenciais, quadros confusionais, delírios… portanto, muitas vezes torna-se 

difícil aos familiares manterem essas pessoas em casa, por uma questão de 

segurança. A sociedade está organizada em trabalho e não têm possibilidades 

de ficar com elas, a cuidar delas em casa e torna-se um bocadinho perigoso.   

 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

Que eu conheça, em termos de cuidados específicos de saúde mental, só aqui 

o nosso Departamento com o internamento relativamente recente, temos 

internamento psiquiátrico há relativamente pouco tempo, há quê? Dois anos? É 

muito recente, tenho a impressão que era o único distrito do país que não tinha 

internamento psiquiátrico, sendo o distrito com a maior taxa de prevalência de 

suicídio do país e dos mais altos da Europa, não se compreende assim muito 

bem mas pronto felizmente neste momento temos internamento, para aquelas 

fases agudas, crises psicóticas agudas em que exige mesmo tratamento e o 

internamento, depois as pessoas têm alta e vão para os sítios de onde são 
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oriundos, ou estão nas famílias ou então, se estão nos lares/ instituições voltam 

para essas instituições. 

 

Que recursos existem no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? Quais os serviços?  

Isso faz parte da política de saúde mental e nós viramo-nos cada vez mais para 

a comunidade, há uma tentativa de articulação com os cuidados de saúde 

primários. Nós em termos de Departamento temos três equipas de saúde 

mental comunitária, temos uma equipa de geriatria psiquiátrica que é uma 

equipa multidisciplinar composta por psicologia, serviço social, por psiquiatria e 

enfermagem e o objetivo é articular precisamente com os locais, os centros de 

saúde local, vamos à comunidade, a enfermeira que faz parte da equipa, vai 

fazer os domicílios, vai inclusivamente aos lares, à casa das pessoas, isso é 

uma forma de apoio. Portanto para além das consultas que são feitas aqui, da 

avaliação que é feita aqui, depois há uma continuidade, há uma monitorização 

de forma a não perdemos de vista estas pessoas. Mantemos uma articulação 

com os locais em que elas vivem, com a realidade delas, é um bocadinho por 

aí. Aqui a nível do Departamento, é como lhe disse, há o Hospital de Dia a 

funcionar, o objetivo desse grupo é depois integrá-los em empregos, 

autonomiza-los o mais possível. Este grupo de que eu estava a falar, dos 

esquizofrénicos, conseguiu-se que eles conseguissem trabalhar e têm neste 

momento um emprego. Há uma fase de transição até ir para esse emprego que 

é aqui, até mesmo a nível do hospital, coloca-los a trabalhar e a fazer 

desempenhos aqui em vários sítios, na reprografia, nas oficinas, na 

jardinagem, até aqui mesmo no Departamento. Temos uma pessoa que anda 

com a auxiliar aqui mesmo, há um ano mais ou menos e que faz este trabalho, 

portanto ajuda para se sentir útil, é uma forma de integração, para se sentirem 

válidos e úteis. Isso foi um protocolo, com a autorização da administração, tudo 

isso levou tempo a construir e a arranjar, com negociações, alguns medos e 

alguns receios mas felizmente conseguimos e temos tido bons resultados. 
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De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Isso depende, depende do suporte familiar que tenham, das ajudas que 

tenham, se o contexto sociofamiliar em que estão inseridos lhes dá o devido 

apoio, se são famílias funcionais ou mais disfuncionais, porque há muitas 

histórias às vezes aí que podem influenciar não é? Portanto há de haver uns 

que vivem com qualidade de vida, com certeza que sim, é possível e há de 

haver outros que passam por períodos de maior instabilidade e por algumas 

irregularidades, exigem depois se calhar mais intervenção especializada da 

nossa parte, portanto da psiquiatria. 

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Não, de uma maneira geral não estão e de alguma forma já falámos nisso. 

Normalmente eles tendem ao isolamento, quer pela conotação que percebem 

do exterior quer pelas próprias características da doença deles e o objetivo é 

precisamente que eles tentem interagir mais, tentem integrar-se mais e isso faz 

parte do nosso trabalho também, dos nossos objetivos terapêuticos.  

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Eu já lhe respondi a isso. 

 

Acha que este processo foi bem implementado? Que existem estruturas 

suficientes para apoiar estas pessoas na comunidade?  

Pois isso agora é outra questão, não é? Que passa pela desinstitucionalização, 

a intenção é muito boa é verdade não é? As pessoas não têm que passar as 

vidas enclausuradas em instituições psiquiátricas, eu acho que passa pela 

integração social nas famílias e nas sociedades, nos diferentes locais em que 

vivem. Se me diz que há estruturas suficientes para o apoio, pois isso aí já 

duvido, mas se calhar tem de se investir mais nessa parte não é? Para tentar 
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arranjar mais apoios locais, tentar arranjar mais emprego protegido se calhar, 

ao fim ao cabo é a continuidade do trabalho que nós estamos a fazer aqui em 

termos de hospital de dia, é depois terem continuidade nos diferentes locais. 

Temos pessoas que estão em Moura, outros de Aljustrel, de vários sítios não 

é? Depois da alta aqui do Hospital de Dia, deveriam continuar a ser apoiados 

localmente e com os devidos empregos protegidos, seria o ideal não é? 
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Entrevista nº 05 

 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 23, 22 vai fazer 23 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Há 20 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

A mesma coisa 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Podem. Depende, para já depende do tipo da Esquizofrenia, depende do tipo 

de patologia que têm não é? Cada caso é sempre muito variável, depende dos 

apoios que tenham familiares, depende do trabalho, há várias condicionantes. 

Estou falando de toda a experiência e situações reais não é? Não há, digamos, 

uma situação que seja idêntica. Após um surto de esquizofrenia a parte 

cognitiva fica sempre degradada, é difícil recuperar. Depois tem a ver também 

com o próprio cansaço que as pessoas têm, ou seja, um esquizofrénico é 

capaz de trabalhar três, quatro, cinco, seis horas, oito horas diárias, uma 

grande parte dos trabalhos não consegue e precisa disso, aliás eu sou 

apologista e acho que há uma lacuna na legislação em relação a essas 
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situações, uma grande parte dos indivíduos que têm essa patologia podiam ser 

muito uteis na sociedade e é o que se passa nas aldeias e que se passava 

antigamente e que se continua a passar, mas cada vez menos, eram os 

chamados doentes da aldeia lá com as suas situações mas nem recorriam aos 

cuidados de saúde nem eram diagnosticados. Hoje em dia, com todos os 

apoios que há, penso que seria possível terem um nível de vida melhor mas 

isso teria que ser bem trabalhado em termos da comunidade. Se é possível, é 

sim senhora. Aliás há muitos casos aqui no hospital de médicos 

esquizofrénicos a exercer, tem uns que exerceram e outros que continuam a 

exercer, estou a falar nesta instituição e tem enfermeiros a exercer e outros 

que exerceram e em todas as profissões. A situação de esquizofrenia tem a ver 

com a patologia em si e com os apoios que tem, essencialmente com isso. 

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

É a mesma questão. É a mesma questão de sempre não é? Nem todos têm, 

como sabe a grande dificuldade é as pessoas aceitarem que são doentes e 

isso até estamos a falar de profissionais, profissionais são indivíduos dentro da 

área da saúde, tanto médicos como enfermeiros ou outras áreas dentro da 

área da saúde. Para já eles próprios nem admitem por vezes que são doentes, 

segundo, se forem filhos desses familiares ainda é mais difícil admitirem que os 

filhos têm essa doença. Quando se admite que é doente é como tudo, é como 

saber não é? Já há 50% da situação que está resolvida, a outra situação é 

questão de a trabalhar. Aqueles que aceitam a doença e que se lhes é 

explicado e que eles conseguem saber o que é que têm, é possível terem 

melhores resultados, terem menos recaídas, terem uma qualidade de vida, 

diminuir os fatores de stresse, agora a grande dificuldade é essa, é a pessoa 

aceitar que tem essa patologia, porque não é fácil e nem sequer vou para o 

caso das situações de poucas instruções escolares, estou a falar mesmo em 

termos de licenciados e as situações mais graves que eu tive para os pais 

admitirem, posso dizer-lhe que eram filhos de profissionais, designadamente 

médicos e outros pais engenheiros, arquitetos, quanto mais a situação da 



112 
 

aldeia não é? Da aldeia em que a pessoa nem sequer tem instrução, a maior 

parte deles analfabetos, supondo os outros que até deviam saber não admitem.  

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Ver a esquizofrenia numa aldeia será diferente de ver a esquizofrenia numa 

cidade, é variável de zona para zona. Penso que até na aldeia, hoje em dia, 

numa primeira fase custa a aceitar mas depois quando se aceita que as 

pessoas são doentes, há uma maior compreensão da sua patologia e maior 

apoio. Agora as pessoas não sabem o que é esquizofrenia, o esquizofrénico 

tem comportamentos aceitáveis e depois é que tem um ou outro 

comportamento desviante e por vezes é difícil aceitar essa situação e mais nos 

meios pequenos, portanto o esquizofrénico em termos da situação de trabalho, 

até se fizer medicação, uma das coisas que ele sente dificuldade é em 

trabalhar, principalmente um trabalho com força física e mesmo a parte de 

trabalho intelectual e então há logo o estigma. Há sempre um hanicap, eles 

estão numa situação de desvantagem em relação ao outro individuo normal e 

de uma maneira geral as pessoas, daquilo com que me tenho deparado ao 

longo destes anos, penso que cada vez mais há uma situação de aceitar não 

é? Depende, cada caso é um caso não é?  

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Sim, sim por vários motivos, pode influenciar o processo de envelhecimento por 

vários motivos. Primeiro que tudo, se forem fumadores, são fumadores 

obsessivos, eles fumam exageradamente. A própria medicação que eles 

tomam leva a um aumento de peso, por sua vez, em termos de exercício físico 

eles são muito parados, em termos de alimentação, uma grande parte das 

famílias, atenção que eu estou a falar aqui na região, também em termos de 

recursos têm poucos não é? Há toda uma série de fatores, o meio ambiente 
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tem sempre influência em termos de saúde e em termos da própria vida não é? 

Mas penso que sim, se me perguntar a minha opinião se a esquizofrenia tem a 

ver com o processo de envelhecimento, tem. Acho que tudo leva a crer que 

haja um envelhecimento mais precoce.   

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? A 

esquizofrenia pode desenvolver-se mais tardiamente ou precocemente, 

não há um período certo, a própria evolução da doença não é certa. Na 

sua opinião, uma pessoa que desenvolva a doença de uma forma precoce 

é influenciada da mesma forma, no envelhecimento, do que uma pessoa 

que tenha desenvolvido a doença tardiamente? 

Isso vai de encontro aquilo que lhe respondi, quanto mais cedo aparecer a 

doença penso que o processo de envelhecimento se torna mais cedo não é? O 

individuo faz uma vida normal (o conceito de normal para muitos é relativo), 

está inserido na sociedade até aos cinquenta/sessenta anos sem qualquer 

perturbação em termos da parte mental e só a partir daí é que lhe é 

diagnosticado uma esquizofrenia ou uma doença mental, neste caso já falou 

em esquizofrenia. Penso que a esperança média de vida, se calhar, se ele já 

tiver sessenta ou sessenta e tal anos pouco irá alterar em relação à que tinha 

antes não é? Se me falar num jovem que surja entre os dezoito, vinte e um, 

vinte e dois, vinte e três anos, as mulheres um pouco mais tarde mas mesmo 

assim antes dos trinta anos, em que não tenha ainda toda uma maturidade, o 

organismo como sabemos só está mesmo maduro aos vinte e cinco anos, pelo 

menos é o que dizem os mais entendidos se é assim ou não eles que 

desmintam, penso que as probabilidades de ter um envelhecimento mais 

precoce serão nítidas não é?  

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Nos últimos anos os surtos jovens estão muito associados, quer queiramos 

quer não a situações de consumo e quando falo em situações de consumo tem 

a ver essencialmente com situações de consumo de haxixe e de outras drogas 
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chamadas drogas leves. Eles começam a consumir, começam a beber depois 

surgem as situações de esquizofrenia. Os números que eu conheço e as 

situações que eu conheço são muitas. Bem poucos jovens há, quando a gente 

começa a analisar, que não tenha consumos, agora é assim, a percentagem é 

1% da população em situação de esquizofrenia, é questão de ver se ultrapassa 

ou não. As percentagens estão dentro dos números agora a questão é se 

esses indivíduos nunca tivessem feito consumos se tinham ou não sido 

esquizofrénicos, não sabemos mas o que é certo, é que é essa a situação. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Antigamente uma grande parte delas ficava sempre com as famílias e só eram 

institucionalizadas três ou quatro, poucas. Agora nos últimos anos é que à 

medida que os pais vão envelhecendo vão para uma instituição mas estamos a 

falar de uma situação de esquizofrenia e como dissemos ao princípio, não são 

todas iguais não é?  

 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

O Departamento sempre esteve virado para a comunidade, nos últimos anos 

não mas sempre esteve virado para a comunidade com uma interligação muito 

forte com os lares. À medida que as pessoas iam tendo o seu envelhecimento 

mesmo as situações de pessoas esquizofrénicas, era fácil entrar nos lares 

porque havia apoio. Penso que nesse aspeto… não estou a dizer que estamos 

bem, poderá ser melhor porque ainda falta mas há muitos recursos nas aldeias 

não é? Não estamos do pior de todo.  
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Estávamos a falar dos lares, acha que os lares estão bem preparados 

para acolher pessoas idosas com esquizofrenia? 

Sim, penso que sim. Vamos lá ver, penso que cada vez mais os lares estão 

capacitados. Primeiro que tudo, quase todas as auxiliares são admitidas com 

preparação, todos os lares têm uma assistente social, têm apoio de 

enfermagem, penso que há sempre apoio do Departamento de Psiquiatria. 

Estamos a tentar dar formação às auxiliares que estão a trabalhar nos lares, foi 

um trabalho que foi feito ao longo dos anos. Nos últimos anos, como lhe digo, 

tem estado um pouco mais batido mas foi feito continuamente. 

 

Que recursos existem no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja?  

Tem o Departamento de Psiquiatria, depois poderá ter outras valências se tiver 

outra patologia, mas essencialmente aqui na parte do Departamento, tanto a 

nível do Serviço Social, como de Enfermagem, como até a nível da Psicologia 

ea nível dos próprios Médicos. 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Pois, isso é mais delicado. De forma autónoma? Depende, o que é isso? O que 

é ser autónomo? Em termos de autonomia isso é sempre muito relativo, sei 

que têm os apoios familiares, têm os apoios dos Centros de Dia, penso que 

estarão mais bem tratados que se estivessem em qualquer outro local. Não 

consigo ver as coisas assim estanques porque há doentes que são 

esquizofrénicos mas estão no meio e não perturbam nada, uns andam no 

campo cantando, outros vão à bola, depois há outros que não fazem nada e há 

outros completamente desequilibrados, mas isso são os chamados casos 

pontuais. Cada caso tem de ser analisado sempre, o mal é nós tentarmos pôr 

tudo no mesmo saco quando as coisas não são todas no mesmo saco.    

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 
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Olhe isso começou nos anos 90 e as coisas foram muito lentas com algumas 

situações de sucesso e outras de insucesso. Primeiro, ficou muito por Lisboa e 

determinadas situações foram mais por inglês ver do que ser feito, foi o caso 

por exemplo aqui de Beja. Quando foi a situação da desinstitucionalização dos 

doentes dos grandes centros hospitalares, todos os hospitais gerais deviam ter 

um serviço de psiquiatria a funcionar ou internamento para situações de 

urgência, Beja lutou desde 92 até há 2 anos atrás só para ter internamento. 

Beja até há uns anos tinha três equipas, aqui no departamento haviam dois 

carros a sair constantemente, tínhamos dois carros para a comunidade todos 

os dias, neste momento é um carro com uma guerra. A desinstitucionalização 

foi essa, não aconteceram situações graves como aquelas grandes situações 

polémicas, a antipsiquiatria em Itália, por aí fora, não tem nada a ver com isso. 

Daquilo que eu conheço aqui no distrito de Beja, nunca houve assim grandes 

problemas até porque nunca tivemos grande número de doentes internados. 

 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

Tem que se ver em cada localidade o que é que a pessoa vai fazer, deixemos 

cá de invenções! Ser esquizofrénico é o mesmo que ser outro residente, tentar 

fazer uma coisa diferente para os esquizofrénicos é estigmatizar. É necessário 

saber o que é que é possível fazer em cada região e darem as mesmas 

condições e as mesmas oportunidades, é tão simples quanto isso. É analisar 

caso a caso e ir às situações reais não é? Deixemos cá de pensar que Portugal 

é só Lisboa, as outras partes também existem. Com pequenos custos se calhar 

faz-se muita coisa, depois é questão de se ter força de vontade, não é o que se 

passa neste momento. 
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Entrevista nº 06 

 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

16 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

15 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

15 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Podem. Nem todos podem mas alguns conseguem ter uma vida normal, desde 

que cumpram o tratamento conseguem mas pronto, nem todos. É difícil, é difícil 

manter uma vida normal. É assim, há doentes, especialmente os mais velhos 

que vão ficando mais deteriorados e portanto cada vez será mais difícil mas 

também depende do tipo de Esquizofrenia, depende da adesão à terapêutica, 

depende do apoio familiar, do contexto familiar e social, portanto penso que 

todos esses fatores também influenciam na vivência da doença, na aceitação, 

mas eu conheço pessoas que são perfeitamente funcionais, que têm uma 

profissão, que têm família mas a maior parte, não sei quais são os números, 

mas penso que a maioria não tem uma vida “normal”. Precisa sempre de muito 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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apoio, a maior parte precisam sempre de muito apoio da família ou de 

instituições, dos serviços de saúde, portanto penso que a maioria não terá essa 

vida dita normal. Eles precisam sempre de acompanhamento médico, mas com 

a deterioração e depois com as problemáticas que também têm não é fácil 

manter uma vida normal. É a minha opinião. 

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Há doentes que têm, nem todos têm mas há muitos doentes que têm 

capacidade e têm competências para lidar, desde que aceitem a sua doença e 

que todo o contexto também seja favorável não é? Digamos assim, se 

cumprirem o tratamento e aceitarem, penso que têm capacidades para isso, 

nem todos têm, depende dos doentes, há doentes que têm, há doentes que 

não têm. Acho eu que nem todos conseguem, nem todos têm essa capacidade. 

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Mal. Acho que a representação Social é muito negativa, há muito estigma 

associado à doença mental, muito em geral, não só em relação à doença 

Esquizofrenia mas no geral. A esquizofrenia é uma das doenças mentais 

graves e eu acho que está vista de uma forma muito negativa. Normalmente 

são doentes que são vistos como agressivos, como antissociais, portanto está 

vista de uma forma muito negativa. A perceção que eu tenho é essa. Mas no 

geral a doença mental está conotada de uma forma negativa não é? 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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Sim claro. Como outra doença qualquer influenciará não é? Porque tem outras 

limitações, o envelhecer já trás limitações próprias portanto com uma doença 

crónica como qualquer outra doença crónica penso que complica não é? O que 

é que eu posso dizer mais? É assim, depois depende dos doentes, depende 

dos casos, depende da esquizofrenia, depende da deterioração da pessoa mas 

claro que sem dúvidas limita. 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Não sou a pessoa indicada para lhe falar de outras doenças não é? Mas o que 

é que é muitas vezes associado? Em termos sociais, normalmente ou são 

doentes solteiros que viveram com os pais até uma idade muito avançada e 

quando chegam à terceira idade, a partir dos sessenta e cinco, quando chegam 

à terceira idade normalmente já estão sozinhos e com muito pouco suporte 

familiar portanto este deve ser um dos problemas essenciais. A parte dos 

doentes que eu conheço, aqui do serviço, quando chegam à terceira idade são 

pessoas que estão sozinhas ou já estão integrados em lares de terceira idade 

ou para lá caminham porque entretanto os pais, ficaram com os pais que foram 

envelhecendo e morrendo naturalmente e têm sempre muito pouco suporte 

familiar, têm uns irmãos que também já são idosos, ou que são afastados ou 

com quem não se dão e portanto têm essa problemática social é que ficam 

isolados, pelo menos do ponto de vista da família ficam e socialmente acabam 

por integrar os lares de terceira idade não é? Ou porque estão sozinhos em 

casa e com muito suporte de apoio domiciliário e com suporte dos serviços de 

saúde mas com dificuldades acabam por integrar lares de terceira idade, desde 

que aceitem porque depois temos os outros que não aceitam. 

 

Acha que os lares de terceira idade estão preparados para acolher estas 

pessoas?  

É assim, se estão preparados? Eles estão preparados, um doente que tem 

uma doença crónica como há outros que têm diabetes, como há outros que 

têm as doenças neurológicas, das demências e aí por diante, que fazem um 

pouco parte da terceira idade não é? Portanto, manifestam-se mais na terceira 



120 
 

idade embora haja casos antes da terceira idade mas que se manifestam em 

maior número nessa idade. Portanto eu acho que eles estão preparados mas, 

devido ao estigma da doença mental levantam sempre muitas questões não é? 

Temos casos de sucesso e que eles estão lá há anos e que corre tudo bem 

porque há uma instituição que consegue controlar a medicação e portanto que 

garante um tratamento. Eles têm condições para que isto funcione agora nem 

sempre há abertura das instituições, dos técnicos, das direções para que isto 

aconteça não é? Mas também é verdade que temos muitos doentes em lares 

de terceira idade e que estão bem integrados e que estão controlados e que 

funcionam como um outro utente qualquer dentro das limitações da própria 

doença. Também existem noutras doenças não é? Todas têm limitações mas 

eu penso que elas estão preparadas porque se a instituição estiver disponível 

para receber e estiver interessada em conhecer o doente, a situação de 

doença mental do doente, eu penso que estão preparadas, só que há 

efetivamente este estigma e há instituições que fazem disto um bicho-de-sete-

cabeças e com o que ultimamente tem passado nos media. quer dizer, anda 

tudo um bocado aflito, anda tudo muito alarmado. Aqueles que já estão lá há 

muito tempo e que eles já conhecem é mais ou menos tranquilo, mas aqueles 

que entram de novo… temos que desmistificar isto tudo. Quantos não são 

homicidas e não têm doença nenhuma mental não é? Mas agora está tudo 

muito virado para ai, que eles agridem e matam porque são doentes mentais, 

espere lá não é? Nem todos somo iguais, uns têm doença mental outros terão 

outra doença qualquer, ou não têm doença nenhuma e matam não é? Mas é 

complicado, eu penso que as dificuldades estão sobretudo ligadas ao estigma. 

As instituições de terceira idade estão vocacionadas para a terceira idade, 

ponto, não estão vocacionadas para a terceira idade com doença mental, para 

a terceira idade com as demências, para a terceira idade com a diabetes, não é 

isso, não existe isso, pelo menos que eu tenha conhecimento não existe. 

Portanto eu penso que elas estão preparadas, agora a abertura da instituição, 

dos técnicos, o interesse pela situação conta muito não é? Porque se eles 

estiverem interessados e quiserem por exemplo fazer uma formação na área 

ou quiserem tirar dúvidas na área, têm como faze-lo, se houver uma situação 

concreta mais difícil podem sempre articular connosco e isso acontece muitas 
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vezes, claro que às vezes há casos mais difíceis que outros como em todas as 

doenças acho eu. 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

São os mesmos que existem para os outros que não têm esquizofrenia. 

Basicamente é isso mesmo, é isso mesmo pronto, não é basicamente, é 

mesmo assim. Os recursos que nós temos na comunidade, no nosso distrito, 

na área de influência aqui do Departamento, são os mesmos que existem para 

os que envelhecem sem esquizofrenia, são exatamente os mesmos, Centro de 

Dia, Apoio Domiciliário e Lar de terceira idade. 

 

Que recursos existem no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? Quais os serviços?  

Os serviços que o Departamento dispõe são as equipas de saúde mental 

comunitária, são basicamente Enfermeiros e Assistente Social se for 

necessário, que vão à comunidade e que dão apoio, se for necessário, nessas 

instituições ou no domicílio dos doentes, como os outros todos que não são 

velhos, portanto, o apoio é o mesmo. Agora, desde há um ano temos uma 

consulta, uma equipa de psiquiatria geriátrica e portanto é um apoio mais 

dirigido aos velhos não é? Com esquizofrenia ou com outra doença mental, não 

é só para doentes com esquizofrenia mas é direcionada para doentes com 

mais de sessenta e cinco anos, portanto temos mais esse apoio dos 

enfermeiros especialmente, se for necessário da assistente social mas mais 

dos enfermeiros que vão à comunidade, que articulam com os outros colegas 

dos cuidados de saúde primários, que articulam com as instituições se for caso 
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disso, com os doentes e com as famílias, vão sempre que necessário à 

comunidade e fazem esse trabalho na comunidade. Não temos assim mais 

nenhum serviço específico para doentes com esquizofrenia.  

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Alguns. Alguns vivem mas no meu ponto te vista a maioria não, a maioria vive 

com o mínimo, com o essencial portanto com a alimentação, higiene pessoal, 

as necessidades mais básicas mas a maioria não vive de forma autónoma, 

integrados devidamente na comunidade. A maioria eu acho que não. 

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Eu acho que a maioria não estão realmente integrados, ou pelo menos não 

estão da forma mais adequada, estão da forma possível de acordo com os 

recursos da comunidade e da própria família e do próprio doente. Depois cá 

está, eu acho que caso a caso é que terá que se ver porque eles são 

diferentes, as pessoas são diferentes, a doença manifesta-se também de 

formas diferentes e portanto eu acho que difere. Mas penso que a maioria não 

está integrada da forma mais adequada. Não está, voltamos à mesma questão, 

o estigma, sobretudo isso não é? Depois, as limitações próprias da doença 

também não permitem por vezes essa integração da forma mais adequada, 

depende dos doentes, das famílias, da comunidade, até do sítio onde moram, 

porque nós temos locais muito isolados, com muito pouco, muito poucos 

recursos, com pessoas com mentalidades muito fechadas e que sempre viram 

aquelas pessoas na comunidade como uns maluquinhos não é? E portanto não 

ajudam, definitivamente não. 

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 
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A desinstitucionalização foi basicamente fechar as enfermarias de doentes 

crónicos em Lisboa e coloca-los na comunidade ou noutras instituições, alguns 

não chegaram a ser desinstitucionalizados. Eu acho que foi um processo que 

talvez fosse bem pensado se tivessem sido criadas alternativas na comunidade 

não é? Porque retirar do hospital psiquiátrico mas sem haver condições na 

comunidade parece-me que não correu bem, ou que não chegou a ser 

implementado quer dizer, realmente alguns doentes saíram destas unidades de 

crónicos mas que respostas tiveram depois? Ou foram para outro tipo de 

instituições, ou então ficaram sem condições porque alguns já não tinham 

família ou as famílias estavam desligadas completamente do doente e vice-

versa. Era bom se enquanto estiveram numa unidade crónica fosse trabalhada 

a autonomia com eles, isso sim. Depois desse processo de 

desinstitucionalização foi pensada a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

para a Saúde Mental, mas também tem sido difícil de sair não é? Este ano 

voltaram a publicar legislação nesse sentido mas ainda está assim muito 

embrionário, portanto tem sido muito difícil. Essa desinstitucionalização foi 

talvez bem pensada mas não foi implementada corretamente aliás, nem sei se 

foi implementada de todo.  

 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

O que é que poderia ser feito? Hoje em dia, felizmente já se faz muitas coisas 

para a terceira idade, muitas iniciativas, no âmbito desse envelhecimento ativo. 

As pessoas já não ficam tão em casa ou tão fechadas ali no lar e sentadinhas 

ali sem fazer nada não é? Ainda acontece, pois isto também há casos e casos, 

não podemos generalizar mas penso que já existem algumas respostas que 

ajudam a combater esse isolamento em que se vivia há uns anos atrás. As 

instituições, das que eu conheço, têm sempre iniciativas com os idosos, com os 

utentes, saem frequentemente  na comunidade. Depois também depende dos 

locais onde se vive não é? Há locais que são muito isolados e que são muito 

poucas pessoas e que não têm recursos nenhuns, mesmo assim, penso que as 

autarquias têm tido um papel fundamental de irem algumas vezes buscar essas 

pessoas a esses locais mais isolados, traze-los às festividades, a eventos que 

existem nas sedes de concelho por exemplo. Eu penso que existem muitas 
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iniciativas, se é o melhor caminho, quer tenham esquizofrenia ou não, não lhe 

sei dizer porque não é a minha área. Eu acho que é benéfico para as pessoas 

e que pelo menos combate o isolamento e penso que uma certa “tristeza” que 

é própria dessas pessoas mais velhas e que vivem mais sozinhas, embora 

para elas, se lhes perguntar elas dizem que estão bem. O que é bom para uns 

pode não ser bom para outros. Eu acho que iniciativas existem, as respostas 

são as de sempre, aqui no nosso distrito são as de sempre. Se é o mais 

adequado? Não sei, podia haver outro tipo de atividades, não digo específicos 

para pessoas com esquizofrenia porque eu acho que não tem que haver 

iniciativas ou programas específicos para doentes com esquizofrenia, eu acho 

que eles devem ser integrados com os outros, se houver características 

especificas como todas as outras pessoas também têm, terá que se adaptar 

algumas atividades, pronto, terá que se fazer algumas adaptações se for caso 

disso mas tanto têm que fazer numa pessoa com esquizofrenia como tem que 

fazer com uma pessoa com alzheimer por exemplo. Agora se tem que existir 

especificamente para um idoso com esquizofrenia? Acho que não. 

Incapacidades, limitações, todos temos, uns próprios da idade, outros próprios 

da nossa pessoa, que são individuais, outros próprios do sítio onde estamos 

integrados. Acho que o que precisamos é aceitá-los, isso é fundamental, 

quanto melhor eles forem aceites, melhor eles se aceitam e portanto melhor 

lidam com a doença e com as limitações próprias da doença não é? Isto é o 

que eu acho, é o que eu defendo, é com o que eu trabalho, uns com 

esquizofrenia outros com outras doenças mas como lhe digo a esquizofrenia é 

muito mal vista, os doentes com esquizofrenia são muito mal vistos. 
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Entrevista nº 07 

 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Na parte da psiquiatria geriátrica desde o ano passado, porque foi aberta a 

unidade de serviço de psiquiatria geriátrica cá na Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo, como psiquiatra desde 2013, anteriormente estava a fazer o 

meu internato que tinha uma duração de quatro anos lá em Espanha e antes 

disso, o curso de medicina. Portanto, exerço a minha profissão desde 2013 

como psiquiatra e agora, desde o ano passado, como psiquiatra na psiquiatria 

geriátrica. 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

No Departamento, desde Janeiro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Sim, com um bom seguimento, um bom tratamento, adesão à medicação e 

bons hábitos de vida, a pessoa pode fazer uma vida, dentro da sua doença, o 

mais normal possível e ser funcional, ter um trabalho, ter família, etc. 
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De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Na realidade eu acho que faria falta um bocadinho mais de psicoeducação, 

para que eles governassem melhor a sua vida e soubessem mais da própria 

doença em termos de sintomatologia, da importância que tem seguir um 

tratamento seja ele psicofarmacológico ou psicoterapêutico ou de outro tipo, 

reabilitação, etc…  e adquirir uma maior consciência. Neste aspeto acho que 

faz falta, fazer mais psicoeducação, mais formação para os próprios utentes, 

para os familiares e para a sociedade em geral.  

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Eu acho que continua a ser um estigma, um grande estigma, porque a doença 

mental é mal vista, quer dizer, um utente mental e sobretudo com esquizofrenia 

é uma pessoa que pode ser perigosa, segundo termos, é uma pessoa que por 

vezes nos trabalhos é vista como incapacitada e portanto não adquire os 

trabalhos como deveria, mesmo que por vezes a doença esteja estabilizada e 

utente esteja controlado. Depois em termos sociais, a sociedade muitas vezes 

também não facilita uma integração, portanto acho que há um bocadinho de 

deficits nesse sentido. 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Existe uma deterioração, própria da doença, que vem junto com a doença, não 

quer dizer que uma pessoa que não tenha esquizofrenia não vá também ter um 

declínio cognitivo não é? Mas sim, há um declínio cognitivo que é próprio da 

esquizofrenia. Não inclui todo o envelhecimento, mas está claro que sim, é 
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claro que a parte cognitiva, a parte executiva e também porque não dizer a 

parte corporal e a parte física também são afetadas, não da mesma forma que 

um utente sem esquizofrenia ou com um utente sem doença mental. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

Não, não envelhece igual, a pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia 

mais cedo leva mais anos de declínio cognitivo e não só, também leva mais 

anos em que pode ter tido recaídas e portanto em cada recaída ter tido uma 

deterioração. Na pessoa com um diagnóstico mais precoce, o envelhecimento 

é maior e não só depende disso, do início da doença, também depende se a 

pessoa teve um tratamento mais precoce por exemplo, não só um diagnóstico 

mais precoce como também um tratamento mais precoce. A pessoa que é 

diagnosticada antes da esquizofrenia mas que não se trata, se calhar é pior do 

que aquela que se diagnostica muito cedo mas que se trata logo a seguir ao 

diagnóstico. Provavelmente aquela com um diagnóstico precoce mas que é 

tratada logo a seguir, que tem um acompanhamento e uma boa adesão ao 

tratamento, o envelhecimento será provavelmente melhor do que a pessoa na 

qual o tratamento vem depois. 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? Que outros 

problemas/doenças estão mais frequentemente associadas à 

esquizofrenia? 

Por exemplo, o índice metabólico. Há muitas doenças metabólicas, síndromes 

metabólicos que estão associados à esquizofrenia, tem a ver, a nível físico, 

com a obesidade, dislipidemias, diabetes, doenças cardiovasculares, tudo isto 

faz com que o risco de morte seja maior e também o envelhecimento mais 

precoce, isso por um lado, por outro, por exemplo o consumo de tóxicos que 

muitas vezes é associado com a patologia, neste caso com a esquizofrenia. 

Muitos utentes tentam compensar os efeitos secundários da medicação com 

tabaco por exemplo, tabaco ou outros tóxicos mas o tabaco é muito mais 

frequente porque calma e tira os efeitos secundários da medicação e este 
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tabagismo também aumenta o envelhecimento da pessoa com esquizofrenia, 

esta é outra possibilidade. Depois, há outro tipo de doenças mentais que 

também acompanham a esquizofrenia, como pode ser uma depressão, como 

podem ser sintomas obsessivos ou outro tipo, por exemplo uma personalidade 

pré-mórbida de tipo esquizoide que pode estar associada com a esquizofrenia 

posterior, tudo isto provoca um aumento da deterioração.   

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Eu acho que aqui, não sei exatamente qual é a frequência mas há muita 

população idosa com esquizofrenia com as famílias porque não há, se calhar, 

instituições especializadas ou especificas para idosos com doença mental, seja 

esquizofrenia seja outro tipo de doença mental. A pessoa idosa que requer 

estar numa instituição tipo lar, se além de ser idosa tem uma esquizofrenia, 

requer um tratamento se calhar mais especifico e que os cuidadores formais, 

neste caso os que estivessem na instituição, tenham uma formação se calhar 

mais especifica porque há problemas de convivência, às vezes há problemas 

de agressividade e isto requer uma atenção maior e mais especifica com este 

tipo de idosos com esquizofrenia e portanto acho que por esse motivo, os lares 

muitas vezes recusam ter este tipo de doenças nos idosos. Mesmo assim 

considero que há uma frequência média dos utentes idosos com esquizofrenia 

que está nos lares mas que há uma população grande que continua isolada 

nos seus domicílios ou com cuidadores informais, quer dizer com familiares.   

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com  

 

 

Quais os recursos comunitário existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  
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Pois, além dos lares aqui de Beja, da Santa Casa da Misericórdia de Beja, o lar 

da Cruz Vermelha, que não são lares específicos, não são lares para idosos 

com doença mental, com esquizofrenia, portanto não há nenhum específico cá 

em Beja. Em Mértola e no Algarve há lares mais específicos para utentes com 

doença mental na comunidade, não especificamente para idosos com 

esquizofrenia mas sim para utentes em geral com doença mental, portanto já 

há alguma coisa mais especifica dentro dos Cuidados Continuados Integrados 

mas aqui em Beja não há, não existe para já.  

 

Que recursos existem no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja?  

Aqui no serviço de psiquiatria, o que temos é basicamente uma equipa que se 

compõe de psiquiatra, dois psiquiatras, uma a tempo inteiro que sou eu, como 

coordenadora e outra a tempo parcial, depois está uma enfermeira, um 

psicólogo, uma trabalhadora social e estamos à espera de uma terapeuta 

ocupacional e há duas horas por semana de tempo de uma psicomotricista. 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Eu acho que não. Eu acho que falta ainda muito trabalho por fazer, quer dizer, 

nós estamos a fazer um estudo no terreno, na comunidade, das necessidades 

da população idosa com doença mental não só esquizofrenia mas também na 

esquizofrenia e acho que ainda faltam muitos recursos, quer dizer, mesmo 

assim podemos estar contentes que já há um serviço de psiquiatria onde nós 

estamos a favorecer os meios, trabalhamos a nível de diagnóstico, a nível 

terapêutico e a nível também de grupos, de grupos de psicoeducação, aqui já 

há dois, há um grupo para os cuidadores e há outro grupo de reabilitação 

cognitiva basicamente para as demências, se calhar é mais frequente do que 

as psicoses como é a esquizofrenia, mas os cuidadores são cuidadores de 

todos os tipos de doença mental e para os cuidadores informais, quer dizer, 

familiares, há um grupo de psicoeducação para permitir aumentar o 

conhecimento da doença e portanto tentar aumentar a qualidade de vida mas 
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acho que não há suficiente qualidade de vida nos idosos com esquizofrenia no 

momento atual, porque não existem todos os recursos que deveriam existir 

nem o conhecimento, nem a consciência deles próprios, dos utentes nem dos 

familiares, nem da sociedade em geral para eles aumentarem a qualidade de 

vida. 

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Não, costumam estar dentro de casa bastante isolados, não saem a fazer vida 

social, nem com amigos, nem a tomar qualquer coisa nas esplanadas e 

também quando vão aos centros de dia, aos lares, é o problema que eu lhe 

explicava na outra questão, eles não têm um cuidado específico. Depois aqui 

há um grande problema, é que não há uma boa comunicação entre as 

estradas, portanto há muita gente que vive isolada nos montes, esse é o 

principal problema que também faz com que diminua a qualidade de vida, o 

isolamento por um lado, depois há a pobreza económica também e pronto, isto 

faz com que aumente também os riscos em consumo de álcool, em declínio 

cognitivo, etc… diminui a qualidade de vida. 

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Se calhar deveria haver, não é que os utentes fiquem abandonados mas se 

calhar deveria haver mais recursos específicos para institucionalizar doentes 

com doença mental. 
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Entrevista nº 08 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 2 anos 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Há 1 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

Estou há um ano 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Têm se calhar uma vida um bocadinho mais limitada mas se a patologia for 

diagnosticada precocemente, se tiverem sempre um acompanhamento, 

conseguem ter uma vida mais funcional do que aquela imagem que se associa 

ao doente esquizofrénico, que tem que ficar fechado, que não faz nada, que 

não tem atividade. De momento, com os tratamentos que se fazem, é possível 

os esquizofrénicos terem alguma funcionalidade. 

 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Penso que a maioria não tem, ainda há uma falha muito grande a nível 

nacional e internacional a nível da literacia na saúde mental, hoje há pouca 

informação, há poucas campanhas de informação, há pouca prática em 

esclarecer se calhar também uma parte, mesmo por parte dos profissionais 

também se calhar em esclarecer ainda mais os doentes. Esta zona é uma zona 

com problemas económicos, pessoas que também têm um nível educacional 

se calhar mais baixo o que limita um bocado isso. Penso que as pessoas têm 

falta de informação. 

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Há muito estigma. Há um estigma muito grande associado à esquizofrenia, 

acho que eles continuam a achar que simplesmente são pessoas malucas, há 

muito também o mito que as pessoas com esquizofrenia são violentas e há 

muito preconceito e estigma em relação a estas pessoas que é outra parte que 

também seria importante haver mais informação até para desmistificar estas 

crenças que se associam às pessoas com essa patologia. 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Sim. É uma doença crónica que acaba por ter influências a nível cognitivo, 

especificamente, assim a pergunta é muito geral. 

 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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Além dos problemas que o envelhecimento trás, das alterações 

biopsicossociais, acha que a esquizofrenia pode agravar esse processo? 

Sim agrava, porque já são pessoas que estão mais vulneráveis, muitos deles já 

são mais dependentes mesmo quando jovens, claro que com o envelhecimento 

tudo agrava. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

Geralmente, eu penso que quanto mais a doença evoluir pior será o 

prognostico, vai acarretar outras consequências depois também lá está, 

depende do tratamento, de como for tratada… se tiver muito tempo sem 

tratamento vai evoluir muito mais rápido e vai complicar mais o 

envelhecimento. 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Sim, eles acabam por ter outros problemas pelo facto deles próprios se calhar 

também não terem tanto incentivo para fazer outras coisas, não têm tanto 

cuidado, se calhar também não controlam tanto outras coisas, acaba por 

influenciar.  

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Aqui a questão é que não há muitos sítios ou muitas instituições que acolhem, 

por isso a resposta é logo enviesada por esse facto, se calhar havia 

necessidade de haver instituições para acolher estes doentes e não há assim 

tantos sítios que deem resposta a isso ou instituições a longo prazo que 

aceitem estes doentes. Acho que a maioria delas acabam por ficar, quando têm 

apoio, com a família logo por esse fator, não há instituições que as acolham. 

 

 
4ª Parte  

 Recursos 
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Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

Ainda estou muito recente aqui para conseguir responder a essa questão, sei 

que há instituições mas não sei dizer agora especificamente. 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Eu acho que a própria patologia molda tudo, a própria doença limita a iniciativa, 

os interesses, são pessoas menos interessadas, são pessoas que se isolam 

mais, por isso se formos perguntar a forma como nós associamos a qualidade 

de vida para nós Vs. pessoas com esquizofrenia, a resposta é não. Era 

necessário haver mais instituições, por exemplo nós vemos grandes diferenças 

nos doentes que frequentam aqui o Hospital de Dia, são incentivados a fazer 

atividades e vê-se uma evolução muito grande nesses doentes mas claro que 

nós não conseguimos abranger todos os doentes não é? Nesses doentes 

consegue-se ver que a qualidade de vida deles melhora bastante, mas lá está, 

verifica-se muito falta de recursos para fazer essa reabilitação.  

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Pois, a maioria não está.  

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Eu penso que realmente não faz sentido nenhum institucionalizar, 

institucionalizar no sentido que havia, não sei se sabe os antigos hospitais em 

que eles ficavam lá completamente isolados, penso que realmente já não faz 

qualquer sentido e agora a questão é que estes doentes, muitos deles foram 
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desinstitucionalizados mas também não tiveram um apoio, não se programou 

bem as coisas como seriam feitas e pronto, é uma coisa que ainda está a ser 

feito muito devagar  

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

Eu acho que é isso, investir na reabilitação e instituições que deem apoio aos 

doentes e tentar fazer psicoeducação sobre a doença, porque eles e também 

para a própria família às vezes não sabem como lidar ou como fazer.  
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Entrevista nº 09 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 3 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Há 2 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

Há 2 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Depende, depende do estado da esquizofrenia, da degradação da doença, do 

acompanhamento médico, da rede social. Se podem ou não? Poder podem, a 

não ser casos graves de esquizofrenia que não tenha sido tratada 

atempadamente. 

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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Sim e Não. Acho que cada vez mais vão tendo, há uma maior divulgação da 

doença, sobre o tratamento da doença, procurar ajuda, desmistificação do que 

é a doença, muitas vezes associado a bruxarias, às vozes não é? As ideias 

não correspondem à realidade, ainda há uma parte substancial que não tem o 

conhecimento devido sobre a doença.  

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Como doentes mentais graves, essencialmente como doentes mentais graves. 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

A esquizofrenia influência o processo de envelhecimento, sem dúvida, 

influência. 

 

De que forma acha que pode influenciar? 

A esquizofrenia como doença, se não tratada, pode favorecer um 

envelhecimento precoce e com mais limitações inerentes ao envelhecimento 

dito normal que a esquizofrenia tratada pode não acarretar. Portanto eu acho 

que a esquizofrenia de facto tem repercussões graves no envelhecimento, 

tanto pelo défice associado às atividades do envelhecimento como à própria 

doença. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

Isto depende se a esquizofrenia é tratada ou não e há quanto tempo a 

esquizofrenia está a ser tratada. Uma esquizofrenia que aparece na idade de 

jovem adulto, obviamente que há uma degradação maior de quando a 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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esquizofrenia aparece numa idade mais avançada da vida. No entanto, a 

esquizofrenia se aparece num individuo jovem mas se é corretamente tratada, 

diagnosticada e acompanhada, acredito que o envelhecimento possa ser tão 

normal quanto o envelhecimento de uma pessoa sem esquizofrenia. 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Às vezes podem estar associadas doenças relativas à toma de fármacos, 

nomeadamente síndrome metabólico, por efeitos anti psicóticos, pode também 

haver uma degradação cognitiva pelos anti psicóticos que vem sendo minorada 

pela nova formulação de anti psicóticos cada vez de melhor qualidade ou com 

menos efeitos secundários. Outros problemas que estas pessoas têm é a parte 

motora que por vezes os anti psicóticos também dão uma certa lentificação e 

uma certa rigidez, alteração da mobilidade e portanto também podem ter 

alterações motoras. Mas essencialmente associado à terapêutica e à doença, 

se não tratada, há muitas complicações. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Depende da idade do doente esquizofrénico, o doente esquizofrénico novo, se 

tratado, a maior parte está inserido na família. O doente jovem tratado estável, 

a maior parte, dentro do meu conhecimento, está inserido na família salvo 

casos excecionais, casos sociais. O doente idoso esquizofrénico já começa a 

estar mais inserido em comunidades terapêuticas ou instituições. 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

4ª Parte  

 Recursos 
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Existe a rede social de Beja que tem uma série de serviços, existe a Cerci, 

existe a APPACDM de Beja, existem alguns lares de terceira idade que 

também dão apoio a doentes com doença mental mas sei que existem muitas 

estruturas que eu não conheço. 

 

Que recursos existem no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? Quais os serviços?  

Existem vários. O serviço de psiquiatria tem um serviço de psiquiatria 

comunitário e portanto que dá apoio, ou procura dar apoio também à rede 

social embora não saiba os nomes das instituições. As instituições 

reconhecem-nos e procuram-nos para ajudarmos na estabilização da 

terapêutica do doente mental que está ao cargo deles, portanto há uma ligação 

com a psiquiatria comunitária. Existem vários projetos de aquisição de 

competências dirigidos ao doente esquizofrénico nomeadamente no hospital de 

dia e existe a consulta do ambulatório que também permite a estabilização do 

doente em comunidade e existe além da equipa de enfermagem de saúde 

comunitária um enfermeiro que dá apoio à terapêutica injetável dos doentes 

que estão em ambulatório. 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Depende. Depende da idade deles, do nível de degradação e da estabilização 

terapêutica que têm. Alguns estão completamente inseridos, há outros doentes 

que pela sua doença e pela sua condição familiar não estão inseridos mas isso 

também depende muito de doente para doente, depende da idade do doente, 

tem muito a ver com estas condições.  

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Estou-me a lembrar de alguns que sim, completamente, têm uma vida 

autónoma e que foram integrados na comunidade com sucesso mas a maior 
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parte deles são mais jovens. Os mais jovens com maior facilidade de 

integração na comunidade do que os mais velhos mas os mais jovens têm uma 

boa integração na comunidade se calhar com trabalhos adaptados ou seja 

antes de adoecerem tinham determinadas atividades, empregos e depois teve 

de se reformular os objetivos de vida agora de acordo com a sua doença mas 

que se conseguem integrar na comunidade. 

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Eu acho que a institucionalização não é sempre uma coisa negativa, eu acho 

que há doentes que beneficiam de uma institucionalização, se é uma 

institucionalização para sempre ou não, depende também do doente mas por 

vezes dar uma instituição onde se fazem aprendizagens de competências, de 

rotinas, de aprendizagens de um ofício, não acho necessariamente mau. Para 

os doentes mais idosos, a institucionalização também é necessária porque as 

famílias não têm competências e não existem cuidadores informais em número 

suficiente para dar apoio às famílias e portanto a institucionalização é uma via 

que permite, com uma boa qualidade, dar assistência a esses doentes. A 

desinstitucionalização também é necessária ou é desejada sempre que o 

doente ainda apresente condições para se reintegrar na comunidade. Os 

jovens que ainda apresentem uma capacidade de novas aprendizagens, de 

novas competências, podem ser completamente reintegradas. Agora como é 

que foi feito? Tanto quanto sei foram postos os doentes, tirados de uma 

instituição e colocados sem qualquer apoio de uma rede de saúde mental, é 

completamente errado, vai dar mau resultado. Basicamente é isso. 

 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

Estas pessoas são pessoas que beneficiam do mesmo tipo de atividades que 

outras pessoas da sua idade, ou seja, as pessoas que envelhecem necessitam 

de atividade física, de ocupação durante o dia, de atividades que continuem a 

desenvolver as suas capacidades cognitivas e de memória em programas 

adaptados às suas condições mas também de programas generalistas para o 

envelhecimento comum, não associada à doença mental, algumas nuances 
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sim, mas o programa geral pode ser adaptado, pode ser uma coisa generalista 

com pequenas particularidades, há doentes que se calhar não conseguem, por 

causa dos anti psicóticos fazer determinados exercícios na atividade física que 

as outras de idade geriátrica conseguem e faz-se um exercício mais adaptado 

mas não é preciso ser completamente à parte, podem-se integrar 

perfeitamente. 

 

  



142 
 

Entrevista nº 10 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Estou a trabalhar há um ano como médico 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Na área da psiquiatria desde Janeiro 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

Sim podem.  

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Vão tendo conhecimento, depende muito também depois do trabalho que os 

médicos, enfermeiros, toda a equipa, tenha com os próprios doentes e com a 

própria família para explicar o que é a doença e quais são as limitações que a 

doença, a medicação e pronto, todas as características da sua situação, eles 

às vezes sabem, outras vezes não, não é tão linear. 

 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Com medo principalmente, não se sabe muito bem, é uma doença que como 

não se vê não tem um sintoma que seja facilmente distinguível, quando as 

pessoas ouvem que alguém tem esquizofrenia ou sabem do diagnóstico têm 

medo, desconhecem quais são as características da doença e acho que vêm 

essas pessoas como pessoas que podem ser agressivas, que podem provocar-

lhes algum mal. 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Pode. Pode sim.  

 

De que forma acha que pode influenciar? 

A esquizofrenia implica uma degradação cognitiva que é mesmo parte da 

doença, também a medicação influência o dia-a-dia da pessoa e dessa 

maneira há uma degradação, quando eles são normalmente diagnosticados 

numa idade precoce, quando chegam à velhice, à terceira idade, acabam por 

ter algum impacto. 

 

Na sua opinião, a heterogeneidade na evolução da doença pode afetar o 

processo de envelhecimento das pessoas com esquizofrenia? 

Isso depende também, porque a esquizofrenia que é diagnosticada mais tarde 

acaba por ter características diferentes do que aquela que é diagnosticada 

mais cedo, depende de caso a caso, depende de muitas variáveis, como o 

tempo que passou entre a instalação da doença e o seguimento e atuação, 

medicação e se o doente aderiu à medicação ou não, o número de vezes que 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  
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foi tendo surtos. Portanto são várias variáveis que vão influenciar o impacto 

depois a longo prazo.  

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Muitas vezes têm problemas metabólicos, por causa da própria medicação, 

muitas vezes têm alguns problemas na parte social, não propriamente como 

doenças mas na parte social por vezes têm alguma dificuldade porque a 

própria doença influência a maneira como ele interage com a própria família e 

com os amigos, acaba por também ser um problema. De outras doenças assim 

de repente não recordo. 

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Da maneira que eu me lembro, mais institucionalizadas. 

 

 

 

 

 

Quais os recursos comunitários existentes em Beja, para as pessoas com 

Esquizofrenia que envelhecem na comunidade?  

Como estou aqui há pouco tempo, não lhe sei mesmo dizer, sei que há 

estruturas, sei que através da nossa assistente social são encontradas muitas 

vezes estruturas que os podem receber mas nem as sei nomear. 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

4ª Parte  

 Recursos 
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Depende, vai-se encontrando alguns que até conseguem fazer a sua vida, 

normalmente têm algum apoio familiar, algumas vezes veem-se alguns a viver 

sozinhos mas normalmente vivem com as suas famílias, muitas vezes com 

familiares, o pai ou a mãe e que são acompanhados por eles ao longo da sua 

vida. Muitas vezes solteiros, normalmente é assim, quando penso assim no 

que fui vendo ao longo desses meses acaba por ser assim mais ou menos a 

caracterização que consigo fazer. 

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Não lhe sei responder, saem de casa com alguma frequência, acabam por 

dizer que têm os seus passatempos e que têm amigos, se calhar grupos mais 

restritos mas acabam por ter participação até porque há programas depois que 

os incluem através das estruturas que existem na comunidade, acabam por ser 

incluídos em algumas atividades.  

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Em Portugal não sei exatamente, a única realidade que vou conhecendo vai 

sendo a de Beja. A desinstitucionalização é importante, às vezes, quando nós 

estamos a falar de pessoas que têm o diagnóstico há pouco tempo e que 

podem realmente, se lhe for bem explicado a doença, se tiverem um bom 

ambiente familiar, pessoas que as possam ajudar assim elas podem ser 

desinstitucionalizadas e a própria passagem da psiquiatria para uma 

abordagem comunitária, com as equipas de enfermagem e com os médicos 

mais próximo dos centros de saúde, os próprios médicos de família podem 

fazer um acompanhamento mais próximo e impedem que a pessoa tenha que 

vir para os últimos recursos que é a institucionalização ou mesmo o 

internamento de adultos. 

 

Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 
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Principalmente, desde logo começar por uma parte da literacia da saúde que é 

explicar às pessoas doentes, às famílias e depois a nível geral para a 

população o que é a esquizofrenia, quais são as condicionantes que a doença 

representa e o que é que as pessoas, mais do que elas não são capazes de 

fazer, o que é que elas são capazes de fazer, porque as pessoas quando estão 

muito degradadas do ponto de vista cognitivo e assim podem não conseguir 

fazer tanto, podem chegar a um momento em que têm que ser realmente 

institucionalizadas ou assim, mas durante grande parte da sua vida podem 

realmente ter uma função, ter um trabalho, participar em atividades e penso 

que muitas vezes a própria família não está muito motivada para isso porque 

há um bocadinho de repercussões a nível do estigma da doença mental e a 

maior repercussão é da parte da comunidade, para contratar um 

esquizofrénico, à partida, é assustador ter uma pessoa esquizofrénica a 

trabalhar. 
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Entrevista nº 11 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Há 1 ano e meio 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Há 4 meses 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

Há 4 meses 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 

Estudar? 

Podem. Sim, desde que sejam medicados claro que sim.  

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Depende das pessoas não é? Mas isso também faz um bocado parte do nosso 

papel, explicar às pessoas o que é que é a doença e como é que têm de lidar 

com a doença, como é que podem viver com a doença. Da minha experiência, 

1ª Parte  

 Caracterização 

2ª Parte  

 Esquizofrenia  
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que é muito pouca não é? Às vezes o problema não são só os doentes, 

também é um bocado a família, a família perceber o que é que é a doença e 

como é que pode lidar com a doença. 

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Há uma grande estigmatização das pessoas com esquizofrenia. Eu penso que 

no geral, a sociedade pensa que a esquizofrenia é uma doença que torna as 

pessoas incapazes e as põe um pouco num canto não é? Não é aceitável dizer 

assim em público que se tem esquizofrenia como se tivesse outra doença, uma 

doença de coração ou uma coisa assim porque são discriminadas à partida, 

pelo menos é essa a ideia que eu tenho.  

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

A esquizofrenia antigamente até se chamava a demência precoce não é? Há 

ali uma deterioração das funções cognitivas e portanto as pessoas 

cognitivamente podem ficar mais degradadas não é? E se calhar nesse 

sentido, podemos dizer que pode levar assim a um envelhecimento mais 

precoce mas só nesse sentido mais cognitivo. Se a pessoa estiver a ser tratada 

e estiver a ser adequadamente medicada e hoje em dia há medicações. 

Antigamente os medicamentos degradavam muito as pessoas mas hoje em dia 

já há novas terapêuticas que permitem que a pessoa fique cognitivamente 

bem. 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

3ª Parte  

 Envelhecer com Esquizofrenia  



149 
 

Os esquizofrénicos estão muito associados a síndromes metabólicos, à 

obesidade e depois consequentemente à diabetes, a problemas cardíacos, 

depois também são doentes que normalmente fumam muito e têm ali alguns 

cancros do pulmão, e enfim, todas as doenças assim…  

 

Do seu conhecimento, as pessoas idosas com diagnóstico de 

Esquizofrenia estão integradas na comunidade? Vivem com as suas 

famílias ou estão institucionalizadas em lares de idosos? 

Eu não faço consultas de idosos, nós aqui temos as consultas de geronto e eu 

não assisto às consultas de geronto, estou mais com os esquizofrénicos mais 

novos por isso não lhe sei responder. 

 

 

 

 

De acordo com a sua experiência, os doentes na comunidade vivem de 

forma autónoma, com as suas necessidades satisfeitas e 

consequentemente com qualidade de vida? 

Sim, têm sempre apoio da família, pelo menos daqueles que me estou assim a 

lembrar, têm apoio da família, alguns também estão aqui no hospital de dia, 

têm aqui o apoio do hospital, também há doentes que trabalham, que têm os 

seus empregos, alguns deles assim um bocadinho limitados mas no geral sim, 

penso que estão bem integrados e nós aqui também temos muitas estruturas 

de apoio, tenho ideia que aqui no Alentejo há muitas estruturas.   

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Tanto quanto eu sei não foi muito bem pensada, fecharam-se os hospitais e 

não se deram muitas soluções a esses doentes, pelo menos da ideia que eu 

tenho mas penso que não e também por isso é que seria importante agora esta 

questão toda dos Cuidados Continuados Integrados na saúde mental, os 

cuidados continuados são muito importantes para essas pessoas. 

4ª Parte  
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Além das medidas já existentes, o que acha que poderia ser feito para 

melhorar a vida destas pessoas e favorecer um envelhecimento ativo? 

Criar espaços para essas pessoas, não digo só a tempo inteiro para as 

pessoas ficarem institucionalizadas mas para passar o dia não é? Para fazer 

atividades como por exemplo nós temos aqui no hospital de dia, haver 

instituições que pudessem também estimular ali um bocadinho os doentes não 

é? Para eles não passarem o dia todo em casa, isso era muito importante para 

os doentes com esquizofrenia. 

  



151 
 

Entrevista nº 12 

 

 

 

 

Há quantos anos desempenha a sua profissão? 

Quase 9 

 

Há quantos anos trabalha na área da psiquiatria?  

Na mesma altura 

 

Há quantos anos trabalha no Departamento de Psiquiatria do Hospital de 

Beja? 

8, quase 9 anos 

 

 

 

 

Na sua opinião, as pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia podem ter 

uma vida “normal” e independente? Podem ter filhos? Trabalhar? 
Estudar? 

A esquizofrenia é uma doença como outra qualquer, tem é infelizmente um 

rótulo muito pesado, a sociedade dá a alguns doentes mentais… está a ver o 

que eu disse? “Doentes Mentais”. São pessoas com dificuldades provocadas 

por uma doença, que por acaso é uma doença psiquiátrica, uma doença mental 

como poderia ser outra qualquer, com as suas necessidades, com as suas 

especificidades não é? Para mim não há esses rótulos, são pessoas como 

outras quaisquer, desde que façam a medicação, que cumpram os 

tratamentos, que estejam funcionais, não é? Estes tratamentos permitem 
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controlar a sua doença crónica mas a diabetes também o é, desde que se 

cumpra um plano de medicação, desde que tenham acompanhamento 

psiquiátrico e psicológico, têm uma qualidade de vida como outra qualquer com 

altos e baixos como é óbvio, como todas as outras doenças mas é uma doença 

comum. 

 

De acordo com a sua experiência as pessoas com Esquizofrenia, na sua 

maioria, estão capacitados para lidar com a sua doença? Têm 

conhecimentos sobre a mesma? 

Depende do grau de instrução de cada pessoa, depende da fase em que a 

doença se instala, depende da forma como se instala, depende do suporte 

familiar e social que cada um tenha, depende da cultura, dos conhecimentos da 

pessoa, é diferente nós termos por exemplo, um médico, que também há 

médicos com esquizofrenia ou com outra doença mental qualquer, que uma 

pessoa que tenha a quarta classe, que tenha o sexto ano ou que tenha muito 

menos conhecimentos, não é? Aliás no nosso hospital de dia, nós temos 

pessoas mais diferenciadas e outras menos diferenciadas, as mais 

diferenciadas têm uma maior capacidade de conhecer a sua doença e de se 

ajustar a ela, as menos diferenciadas, muitas vezes têm mais dificuldade em 

fazer esse autoconhecimento. O objetivo do hospital de dia é fazer uma 

psicoeducação a esses doentes, torna-los mais funcionais em termos das suas 

habilidades sociais e familiares, terem um melhor conhecimento da doença, 

saberem fazer melhor medicação, na relação com o outro tornarem-se muito 

mais adequados e todo este trabalho permite depois que estas pessoas vão 

ganhando estratégias e que todo o seu comportamento social se vá alterando. 

Uma pessoa que vem para o hospital de dia, se vem, é porque todas as suas 

capacidades, na gestão da sua doença, estão afetadas, são doentes que se 

isolam muitas vezes, que levam os dias inteiros em casa, são doentes com um 

fraco conhecimento da sua própria condição psiquiátrica, sobre a forma como 

lidar com a família e da família lidar também com eles. Todo este trabalho que 

tem sido feito, temo-nos empenhado em tentar ajudar essas pessoas e temos 

algumas conquistas. Temos doentes integrados em vários serviços do hospital 

e vão treinando as competências que tinham perdido pelo eclodir da doença. 
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Portanto se a pergunta é: “Nós somos capazes de ajudar essas pessoas?”, 

temos sido nos últimos anos.  

 

Na sua opinião, qual a representação social das pessoas com 

Esquizofrenia? 

Têm havido várias campanhas não só a nível nacional para sensibilizar a 

comunidade, as pessoas, porque esta doença existe não é? Não se pega, não 

se contamina, não é uma doença que se transmita pelo ar, nem fisicamente, 

nós podemos estar com as pessoas e serem pessoas, não serem doentes não 

é? Eu podia estar aqui consigo e você não sabe se eu sou esquizofrénico ou 

não, se eu não lhe disser. Acho que infelizmente havia este estigma, muitas 

vezes continua, ainda há pessoas que estão no Alentejo, zonas mais interiores, 

em que ainda há muitas vezes este estigma. Felizmente tem sido feito um 

trabalho a este nível muito bom, com bastante informação e dou-lhe um 

exemplo, há uma novela na SIC, não sei se vê novelas. Há lá uma personagem 

nesta novela que é realizada pela Vitória Guerra em que ela faz de 

esquizofrénica, numa fase inicial da doença, a doença eclodiu recentemente e 

mostra o que é uma jovem, a aflição que aquela jovem tem e o início de 

aparecer a doença, o medo que ela tem, as ideias que ela tem e mostra 

essencialmente a não adesão à medicação o que é que provoca, ela tem tido 

algumas recaídas por não fazer a medicação adequadamente. Quanto mais 

nós conseguirmos ajudar as pessoas a aceitarem que têm uma doença e que a 

doença é igual a qualquer outra, é uma doença crónica igual a qualquer outra. 

Na diabetes, você tem que fazer a medicação para a diabetes e não pode não 

fazer a medicação para a diabetes. A esquizofrenia é uma doença como outra 

qualquer, haverá sempre altos e baixos mas se a pessoa tiver conhecimento 

sobre estes sintomas, não é? Por exemplo, se uma pessoa souber discernir, 

perceber o que é que é uma ideia delirante ou não real, de uma ideia real e 

concreta, se a pessoa perceber que está a ter alucinações, se a pessoa souber 

discernir, se souber perceber é mais fácil dizer “olhe, estou a ter uma recaída, 

as vozes voltaram” ou “tive uma ideia que me pareceu esquisita” não é? Se a 

pessoa conseguir perceber o que é patológico do que é normal, real, aí 

consegue recorrer mais facilmente médicos não é? As pessoas são capazes de 

dizer “olhe, as vozes voltaram, ou estou a ter uma ideia que talvez não é bem 
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real, ou estou muito mais nervoso”, as pessoas estão atentas, “estou mais 

ansioso, tenho dormido pior, não consigo descansar”, é mais fácil recorrerem. 

Uma pessoa que não tenha conhecimento primeiro que tem uma doença, que 

essa doença é crónica, que acredite que aquilo acontece “mas é só por um dia 

ou dois, eu lido bem com isto” e não tenha conhecimento da sua própria 

doença e da sua condição provavelmente não vai aderir à medicação, vai 

tentar esconder a medicação, a Vitória faz esse papel muito bem. As estão 

mais despertas para a saúde mental e há uma oferta muito maior do que havia 

aqui há trinta anos atrás, há mais técnicos, há mais recursos, mais apoios, até 

ao nível da sociedade. O que antes estava institucionalizado em meia dúzia de 

sítios, Miguel Bombarda, Júlio de Matos, Manuel da Fonseca, hoje em dia, tem-

se vindo a inserir estas pessoas na comunidade, dar-lhe novas oportunidades 

porque elas também têm muitas capacidades que estavam ali encobertas pela 

doença mas se forem trabalhadas podem e são muito úteis 

 

 

 

 

Na sua opinião, a Esquizofrenia pode influenciar o processo de 

envelhecimento? 

Eu não consigo conceptualizar isso dessa forma, não consigo responder assim, 

nem tenho dados que, na minha curta experiência me permitam responder-lhe 

a isso de uma forma correta.  

Se o conceito de envelhecer é nós irmos perdendo muitas capacidades, uma 

pessoa com esquizofrenia e que não seja uma esquizofrenia tratada e 

medicada e que não tenha passado por todo esse processo de 

acompanhamento… a doença mental o que é que provoca se não for bem 

tratada? Um maior isolamento social, uma maior dificuldade no seu dia-a-dia e 

na relação com o outro, poderão nem sequer sair de casa não é? Não são 

capazes, estão ali enclausuradas. Se essas pessoas nem sequer saem e se 

vão ficando cada vez mais deterioradas pela sua doença mental, pensando e 
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fazendo o paralelismo com o envelhecer e a deterioração mental que o 

envelhecimento trás, que é natural não é? A perda de capacidades cognitivas, 

típicas da idade, nestes doentes que sem fazerem medicação, são capazes de 

envelhecer um bocadinho mais cedo que os outros, não é? Imagine, um doente 

de cinquenta anos com os pais de noventa que estão num monte isolado, que 

nunca recorreram a serviços de saúde, acho que isso é difícil, estamos aqui a 

fazer um filme não é? Em que acreditam que aquilo aconteça por uso de 

bruxaria, está embruxado, por exemplo, há muitas dessas crenças, e que 

nunca tenha recorrido não é? É difícil, acho que é muito difícil hoje em dia isto 

acontecer por toda a rede que está montada, eu estou aqui apenas a fazer um 

filme na minha cabeça. Se calhar essa pessoa de cinquenta anos com toda 

essa patologia, que nunca foi tratada, que nunca aderiu à medicação, aquilo 

nem é devido a ele, é um bruxo, é um espirito que lá está dentro que provoca 

aquilo, se calhar esta pessoa está muito mais deteriorada cognitivamente e se 

calhar está muito mais envelhecida do que uma outra pessoa esquizofrénica 

ainda com cinquenta anos mas que tenha feito sempre o tratamento, que tenha 

sido sempre acompanhada e que esteja neste momento com a sua doença 

inserida na sociedade. 

 

Para além do problema de Saúde Mental, quais as necessidades 

identificadas com mais frequência nestas pessoas? 

Para já aqui no distrito de Beja há uma grande dificuldade na rede de 

transportes, se não formos nós a pedir transportes de ambulância para esses 

doentes… têm muitas dificuldades em vir em próprios transportes porque são 

caros não é? Nós vivemos no maior distrito do país em que para vir um doente 

de Moura para Beja são 80 ou 90km, para vir um doente de… bom, neste 

momento nós não temos de Odemira mas quando tínhamos Odemira são 

120km e isto em transporte próprio é caro e são pessoas que muitas vezes são 

reformadas, hoje em dia cada vez menos, mas que foram reformadas muito 

cedo, com uma pensão mísera, isto são cento e poucos euros com pais muitas 

vezes envelhecidos, com poucos recursos, as reformas são muito baixas, 

muitas vezes até com dificuldade em comprar a própria medicação também 

muito cara, acho que a grande dificuldade, pensando assim, dando uma 

resposta rápida, são as dificuldades económicas e as dificuldades de 
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transporte. Nós conseguimos colmatar isso, conseguimos combater isso se for 

o Departamento a pedir e todos os doentes do hospital de dia, os que não são 

de cá têm transporte e o transporte é gratuito para os tratamentos, quer para as 

consultas quer para o hospital para o Hospital de Dia. Eu ficaria por estas duas, 

a dificuldade nos transportes, nos acessos e nas dificuldades económicas, não 

vejo outras dificuldades.  

 

 

 

 

 

Segundo o seu conhecimento, os indivíduos com diagnóstico de 

Esquizofrenia que vivem na comunidade têm uma participação ativa? 

Saem de casa com frequência? Estão verdadeiramente integrados como 

advoga o paradigma comunitário? 

Se assim fosse não eram inseridos no hospital de dia, é óbvio que os doentes 

quando recorrem ao hospital de dia, quando são encaminhados para o hospital 

de dia, nada disso está satisfeito não é? É isso que vamos treinar, pode repetir 

a pergunta novamente que vai ver a resposta. Se assim fosse não tinham 

doença nenhuma, não precisavam de apoio nosso, viviam normalmente, não 

tinham dificuldade nenhumas não é? Um doente que faça isso tudo bem feito 

então nem tem, ou está tão compensado que a sua doença mental não tem 

interferência na sua vida, se eles fazem tudo isso então estão ótimos, não 

precisam do nosso apoio aqui não é? Se não fizer nada disso aí é que a porca 

torce o rabo. 

 

Qual a sua opinião sobre a desinstitucionalização e a forma como o 

processo tem sido implementado em Portugal? 

Eu se calhar pela minha curta experiência não sou a melhor pessoa para lhe 

responder a isso. Eu acho que, isto é a minha opinião pessoal sem recorrer ao 

plano de saúde mental nem nada, eu acho que foi feito de uma forma abrupta, 
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muito repentina e sem condições económicas especiais, habitacionais… havia 

muitos doentes que aquilo era a casa deles, aquilo era a vida deles, não é? E 

que saíram. Devia ter sido um processo mais gradual, a pouco e pouco e acho 

que esse processo foi estudado com vários anos, não lhe sei bem responder a 

essa pergunta mas acho que há falta de estruturas na comunidade para dar 

apoio a estes doentes, acho que é importante criar fóruns ocupacionais e 

empregos protegidos para estes doentes, haver uma maior resposta na 

comunidade e eventualmente mais hospitais de dia, porque o hospital de dia 

não tem de ser necessariamente num hospital, áreas de dia, hospital de dia, lá 

fora chamam-lhes fóruns socio ocupacionais, são sítios onde as pessoas com 

doença mental vão naquelas horas. Sabe que os que estão reformados não 

querem prescindir da sua reforma que é já mingua para uma incerteza de não 

terem emprego nenhum então deem uma atividade a estas pessoas, 

mantenham-nas ocupadas, mantenham-nas na relação com as outras pessoas 

porque é isto que faz minimizar a doença, as pessoas sentirem que são uteis, 

são funcionais, dar-lhes uma ocupação, faze-las sentir-se uteis para a 

sociedade. 

 

 

 

  

 

 


