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A doença mental ao longo dos tempos: A doença mental ao longo dos tempos: 
Da condenação e exclusão ao tratamento e Da condenação e exclusão ao tratamento e 

inclusão socialinclusão social

��Conceito de doença mental Conceito de doença mental 
ligado a padrões culturais.ligado a padrões culturais.

��Cultura grega: concepção Cultura grega: concepção 
naturalista da doença mental.naturalista da doença mental.

��Idade Média: doenças mentais Idade Média: doenças mentais 
explicadas por factores explicadas por factores 

sobrenaturais.sobrenaturais.

A Nau dos Loucos, Bosch



A doença mental ao longo dos tempos: A doença mental ao longo dos tempos: 
Da condenação e exclusão ao tratamento e Da condenação e exclusão ao tratamento e 

inclusão social (cont.)inclusão social (cont.)

�� Iluminismo (séc. XVIII): iniciouIluminismo (séc. XVIII): iniciou--se a era da se a era da 
“institucionalização” ou do “grande “institucionalização” ou do “grande 
encarceramento” (Foucault, 1991)encarceramento” (Foucault, 1991)encarceramento” (Foucault, 1991)encarceramento” (Foucault, 1991)

�� Doentes mentais Doentes mentais 
vivem em condições vivem em condições 
desumanasdesumanas



A doença mental ao longo dos tempos: A doença mental ao longo dos tempos: 
Da condenação e exclusão ao tratamento e Da condenação e exclusão ao tratamento e 

inclusão social (cont.)inclusão social (cont.)

�� Durante o século XIX e primeira metade do Durante o século XIX e primeira metade do 
século XX século XX -- aumento do número de hospitais aumento do número de hospitais 
psiquiátricos.psiquiátricos.psiquiátricos.psiquiátricos.

�� 1954 1954 –– primeiro fármaco com acção sobre primeiro fármaco com acção sobre 
psicoses.psicoses.

�� A partir dos anos 60: início do movimento antiA partir dos anos 60: início do movimento anti--
psiquiátrico      política de desinstitucionalização. psiquiátrico      política de desinstitucionalização. 



A doença mental ao longo dos tempos: A doença mental ao longo dos tempos: 
Da condenação e exclusão ao tratamento e Da condenação e exclusão ao tratamento e 

inclusão social (cont.)inclusão social (cont.)

�� Novo paradigma: Reabilitação através da Inclusão Novo paradigma: Reabilitação através da Inclusão 
Social.Social.

�� Cuidados na comunidade mais humanos.Cuidados na comunidade mais humanos.�� Cuidados na comunidade mais humanos.Cuidados na comunidade mais humanos.

�� A colocação dos pacientes institucionalizados na A colocação dos pacientes institucionalizados na 
comunidade não garante a sua inclusão social.comunidade não garante a sua inclusão social.

Criação de Programas de Reabilitação Criação de Programas de Reabilitação 
PsicossocialPsicossocial



Modalidades de Reabilitação Modalidades de Reabilitação 
PsicossocialPsicossocial

�� Reabilitação ProfissionalReabilitação Profissional

�� Formação ProfissionalFormação Profissional�� Formação ProfissionalFormação Profissional
�� Emprego ProtegidoEmprego Protegido
�� Emprego ApoiadoEmprego Apoiado

�� Reabilitação ResidencialReabilitação Residencial



Modalidades de Reabilitação PsicossocialModalidades de Reabilitação Psicossocial
e experiência da ARSDOPe experiência da ARSDOP

-- Formação ProfissionalFormação Profissional

�� Pessoas com doença mental: não possuem a Pessoas com doença mental: não possuem a 
formação necessária para construir uma formação necessária para construir uma 
carreira.carreira.carreira.carreira.

�� Formação Profissional na ARSDOP: tem como Formação Profissional na ARSDOP: tem como 
objectivo que as pessoas com doença objectivo que as pessoas com doença 
psiquiátrica obtenham uma qualificação psiquiátrica obtenham uma qualificação 
profissional que lhes permita alcançar o profissional que lhes permita alcançar o 
mercado de trabalho.mercado de trabalho.



Centro de Formação 
Profissional da 
ARSDOP

Cursos de Formação
• Jardinagem
• Construção Civil
• Limpeza
• Cozinha
• Hortofloricultura• Hortofloricultura
• Informática
• Artes Gráficas



Centro de Formação 
Profissional da ARSDOP

Formação 
Complementar

• Desenvolvimento 
PessoalPessoal

• Alfabetização

•Educação Física

•Higiene e Segurança 
no Trabalho

•Técnicas de Procura 
de Emprego



Modalidades de Reabilitação PsicossocialModalidades de Reabilitação Psicossocial
e experiência da ARSDOPe experiência da ARSDOP

-- Emprego ProtegidoEmprego Protegido

�� Um modelo amplamente difundido no pósUm modelo amplamente difundido no pós--
Guerra, desenvolvido inicialmente no norte da Guerra, desenvolvido inicialmente no norte da 
Europa.Europa.

�� Exercício de uma actividade remunerada em Exercício de uma actividade remunerada em 
oficinas criadas especificamente para pessoas oficinas criadas especificamente para pessoas 
com determinado tipo de incapacidade.com determinado tipo de incapacidade.

�� Actualmente, considerado um modelo Actualmente, considerado um modelo 
institucional e segregador. institucional e segregador. 



Centro de Centro de 
Emprego Protegido Emprego Protegido 

da ARSDOPda ARSDOP

É uma pequena empresa que 
pretende assegurar aos 

doentes mentais de evolução 
prolongada a possibilidade de prolongada a possibilidade de 
uma actividade remunerada.

�Unidade de Agro-pecuária

•Hortofloricultura

•Pecuária



Centro de Emprego Protegido da ARSDOPCentro de Emprego Protegido da ARSDOP

�Unidade de Prestação de 
Serviços

•Limpeza

•Jardinagem

Clientes

Condomínios

Empresas de Construção 
Civil

Particulares

Colégios

IPSS



Modalidades de Reabilitação PsicossocialModalidades de Reabilitação Psicossocial
e experiência da ARSDOPe experiência da ARSDOP

-- Emprego ApoiadoEmprego Apoiado

�� Programa com vista a ajudar pessoas com Programa com vista a ajudar pessoas com 
doença mental severa a encontrar e doença mental severa a encontrar e doença mental severa a encontrar e doença mental severa a encontrar e 
manter emprego em mercado normal de manter emprego em mercado normal de 
trabalho.trabalho.



Acompanhamento Pós-Colocação

ARSDOP

É um suporte continuado após a 
colocação no Mercado Normal de 
Trabalho, que envolve vários 
parceiros como: 

•Entidades formadoras 

•Empresas 

•Famílias 

•Comunidade

�Possibilita o sucesso e a 
manutenção do emprego.



Modalidades de Reabilitação PsicossocialModalidades de Reabilitação Psicossocial
e experiência da ARSDOPe experiência da ARSDOP
-- Reabilitação ResidencialReabilitação Residencial

�� Desenvolvimento da reabilitação psicossocial;Desenvolvimento da reabilitação psicossocial;
�� Preocupação crescente com a defesa dos Preocupação crescente com a defesa dos 

direitos humanos das pessoas com doença direitos humanos das pessoas com doença 
mental;mental;mental;mental;

�� Disseminação do paradigma de inclusão socialDisseminação do paradigma de inclusão social

Progressiva transferência  dos doentes mentais Progressiva transferência  dos doentes mentais 
graves para residências comunitárias.graves para residências comunitárias.



Unidade de Vida Protegida – UVP
ARSDOP

A UVP é uma estrutura
habitacional com capacidade para
7 utentes, destinada ao treino de
autonomia de pessoas adultas
com problemática psiquiátrica.

Actividades desenvolvidas:
• Higiene e cuidados • Higiene e cuidados 
• Gestão de tempo
• Responsabilidade de rotinas 

domésticas incluindo limpeza e 
organização do espaço

• Confecção das refeições
• Compras e economia doméstica
• Gestão do dinheiro
• Gestão de medicação
• Utilização de recursos de suporte 

social
• Socialização



ConclusõesConclusões

�� A inserção em programas de reabilitação A inserção em programas de reabilitação 
psicossocial, desde formação profissional a psicossocial, desde formação profissional a 
postos de trabalho protegido e apoiado, constitui postos de trabalho protegido e apoiado, constitui 
um processo fundamental na inclusão social de um processo fundamental na inclusão social de 
pessoas com doença mental;pessoas com doença mental;pessoas com doença mental;pessoas com doença mental;

�� Os serviços de Saúde Mental deveriam ter como Os serviços de Saúde Mental deveriam ter como 
objectivo a pluralidade, prestando tanto quanto objectivo a pluralidade, prestando tanto quanto 
possível muitos destes modelos.possível muitos destes modelos.


