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Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental organizou o evento:

Encontro Nacional de Psiquiatria 
e II Encontro das Secções
Coimbra acolheu, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o “Encontro Nacional 
de Psiquiatria e II Encontro das Secções”, evento organizado pela Socie-
dade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM). O tema cen-
tral deste congresso versou as relações entre a Psiquiatria e as Neuro-
ciências centradas no corpo, na pessoa e no cérebro, discutindo-se os 
modelos de integração e os dados de evidência para uma visão não dua-
lista das perturbações mentais. Outros tópicos relacionados sobre ques-
tões importantes para a Psiquiatria foram também abordados, como o 
ensino das ciências no internato médico, o problema da negligência psi-
quiátrica, a autonomia e a liberdade de decisão e o problema da saúde e 
da doença mental dos migrantes e refugiados. As relações entre a cultura 
e a psiquiatria constituíram objecto de interessantes debates.
O evento contou com um painel de reconhecidos palestrantes nacionais 
e estrangeiros, ao passo que a atividade das secções ficou patente nos 
simpósios organizados por cada uma delas.
A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, enquanto orga-
nismo representativo da comunidade psiquiátrica assume neste Encontro 
Nacional o seu ponto mais alto, afirmando-se como um fórum de actuali-
zação e de reflexão critica sobre os principais temas psiquiátricos com 
avanços científicos significativos e modelos conceptuais quer na área clí-
nica, quer nas múltiplas disciplinas que se entrecruzam no saber psiquiá-
trico.
Dependências marcou presença no evento e entrevistou o Presidente da 
SPPSM, João Marques Teixeira e Gustavo de Jesus, preletor de um sim-
pósio dedicado ao tema “Novas terapêuticas e novas perspectivas no tra-
tamento das perturbações do humor”

Marques Teixeira, Presidente da SPPSM

Que temas destacaria em particular neste debate de ideias em torno 
da psiquiatria?
Desde logo, o tema central, as ligações entre o cérebro, o corpo e a pes-
soa… no fundo, tentarmos discutir a aproximação entre as neurociên-
cias, que estudam o cérebro, e a intersubjectividade que está na base da 
aproximação à pessoa. No fundo, é tentarmos fazer esta difícil ponte e 
ultrapassarmos alguns reducionismos.

Este é também um encontro de secções… Faz sentido a existência 
de tantas “capelinhas” espalhadas por um país tão pequeno?

Há que perceber o conceito de secções… A Sociedade é única, ao passo 
que a secção corresponde a uma divisão interna especializada numa de-
terminada temática. Não tem que ver com uma dispersão da Sociedade 
pelo país. Temos, por exemplo, uma Secção de Primeiro Episódio, uma 
organização interna para que alguns psiquiatras que se dediquem a isso 
tenham um espaço onde podem desenvolver os seus estudos, entre ou-
tras atividades.

Reformulando a questão, ainda há uma semana acompanhámos um 
evento organizado, nesta mesma cidade, por uma associação con-
génere da área da patologia dual… Não seria mais pragmático con-
centrar sinergias numa só instituição?
Essa é a minha luta! Já o conseguimos com a Associação Portuguesa de 
Psiquiatria Biológica, que deixou de existir e foi integrada numa secção 
no seio da Sociedade. A minha opinião é que, se essas várias associa-
ções estiverem integradas na Sociedade, numa secção, têm o seu espa-
ço e liberdade própria para desenvolverem os seus trabalhos, encontros, 
etc. e beneficiam sempre do chapéu de uma Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde Mental. Creio que essa é a evolução natural.

Sei que há muitos anos que batalha contra um fenómeno que assola 
a saúde mental: o estigma… Ainda persiste esta problemática?
Sim, é enorme! Basta atentarmos, por exemplo, à comparticipação dos 
antipsicóticos. Doenças como a esquizofrenia são prolongadas, têm um 
impacto social enorme, são doentes que têm aspetos iguais a outros 
doentes de evolução prolongada, como a diabetes e outras, e aspetos di-
ferentes que os torna mais incapacitados socialmente. Os antipsicóticos 
não têm comparticipação a 100%, ao contrário do que sucede com esses 
outros medicamentos e a minha pergunta é sempre a mesma: por que é 
que estes doentes são descriminados? Esta é claramente uma forma de 
estigma. Por outro lado, temos um regime de Segurança Social que difi-
culta uma integração adequada destes doentes; a própria organização 
do SNS… há muitos níveis em que o doente psiquiátrico ainda é descri-
minado sob a forma de estigma. Em suma, o estigma continua a ser um 
problema grave porque é muito complexo, porque estes doentes são frá-
geis, muitos dos quais têm atingido o principal dom do ser humano, que 
é o juízo e isso torna-os alvo de muita usurpação de poder, entre outros 
danos. Eles não têm capacidade de reivindicação, de envolvimento so-
cial ou de activismo e, como tal, têm que ser protegidos pela sociedade.

E como se pode combater esse estigma?
Na minha opinião, a principal fonte de combate é a comunicação social. 
Se esta nos ajudar, no sentido de fazer uma exposição clara da proble-
mática e não apenas salientar os aspetos negativos, isso será fundamen-
tal.

Estamos num país doente, num país depressivo?
Não. Acho que estamos num país com corrupção mas doentes não…

Que significado assume para a SPPSM o facto de o Encontro Mun-
dial de Psiquiatria se realizar em Portugal?
Foi uma grande luta que tivemos para conseguirmos trazer para Portugal 
esta organização, importante para o nosso país. Estamos a falar de um 
número elevado de participantes, que vêm conhecer o país e investir 
neste projeto em Portugal e, para a Sociedade, é o reconhecimento, por 
parte da WPA, da sua competência e paridade com outras sociedades 
mundiais. Paralelamente, é importante estarmos, por inerência, integra-
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dos na organização e definição científica do projeto, o que constitui tam-
bém uma oportunidade de influenciarmos o que será o congresso em ter-
mos científicos.

Simpósio Lundbeck: Novas terapêuticas e 
novas perspetivas no tratamento das per-
turbações do humor - Restabelecer o fun-
cionamento – o novo paradigma do trata-
mento dos doentes com depressão

Gustavo de Jesus, Psiquiatra, assistente hospitalar no 
departamento psiquiatria do hospital Garcia da 
Horta, doutorando de neurociências na FMUL

Falou em novas estratégias para o futuro… Significa mais esperan-
ça para os doentes, no sentido de a sua doença crónica ter uma me-
lhor solução?
Esse é o objetivo da nossa prática clínica e investigação… Aliás, referiu-
-se a doença crónica, precisamente porque o paradigma antigo referia 
que a depressão seria sempre uma doença crónica e que existiriam sem-
pre alguns sintomas… Cada vez mais, o objetivo é que desapareçam 
completamente os sintomas e que a pessoa tenha a sua funcionalidade 
totalmente restituída. E, realmente, os novos antidepressivos, como ao 
vortioxetina e as novas armas terapêuticas permitirão, uma aproximação 
à completa ausência de sintomatologia ou a cura, digamos.

Quer dizer que esta não é uma doença incurável?
Na minha opinião não é. Embora existam, claro, alterações da neuro-
transmissão e neurobiológicas que poderão perdurar, nem eu considero 
nem a evidência científica mostra que a doença é incurável. Pelo contrá-
rio, mostra que há uma elevada percentagem de doentes que são cura-
dos e que não voltam a ter episódios depressivos.

Podemos considerar que a cura será não voltar a ter depressão?
Sim, mas só conseguiremos isso se usarmos a terapêutica correcta para 
ir além da melhoria dos sintomas depressivos. O objectivo deve ser a re-
cuperação completa do funcionamento,  pelo menos, tal como a pessoa 
estava, antes de ter depressão. E a vortioxetina é o novo antidepressivo 
que foi desenvolvido com esse objectivo. Até ao momento é o único que 
tem evidência científica que demonstra a recuperação do funcionamento 
das pessoas com depressão, inclusivamente com depressão grave. E eu 
encontro esses resultados na minha pratica clínica.

Registei, a partir da sua apresentação, a existência de cerca de 322 
milhões de doentes em todo o mundo… O mundo está assim tão 
doente?
Sim, a prevalência é grande e está a aumentar…

Porquê?
Porque os estilos de vida também têm um grande impacto na forma 
como as pessoas desenvolvem a depressão. E estes são de elevado 
stress, sendo que está demonstrado, quer em estudos humanos como 
em animais, que a exposição a stress crónico aumenta o risco de desen-
volver depressão. A depressão tem um componente inflamatório – a die-
ta, neste momento, é pré-inflamatória nos mundos ocidentalizados, a sa-
nitização social faz também com que a inflamação seja um problema e 
tudo isto contribuirá certamente para que a taxa de depressão continue a 
aumentar.

Também percebemos, pela sua comunicação, que uma elevada per-
centagem de pessoas com depressão tem entre 15 e 19 anos de ida-
de… Que explicação poderá justificar a presença da doença em ida-
des tão precoces?
Isso só mostra que a depressão não é só uma doença ambiental. Embo-
ra os fatores ambientais sejam fatores de risco para o desenvolvimento 
de depressão, há um componente endógeno, uma susceptibilidade bioló-
gica para uma desregulação da neurotransmissão que faz com que os 
adolescentes também a possam desenvolver se forem expostos aos fa-
tores de risco necessários para isso.

Será a tristeza uma via rápida para a depressão?
Não, não é. A tristeza é uma emoção normal, ao passo que a depressão 
é um quadro sintomático, portanto, é muito diferente. Temos que saber 
viver a tristeza e esta tem que existir porque é uma resposta emocional, 
normal e adaptativa às situações do dia-a-dia. E ter muitas vezes tristeza 
não significa que venha a ter depressão… Agora, quando a tristeza pas-
sa a ser permanente, mantida, desproporcional e prolongada no tempo é 
que dizemos que existe depressão.

Relativamente ao problema do suicídio, não estaremos atualmente a 
encobrir um fenómeno hoje responsável por uma elevada taxa de 
mortalidade e em que a depressão está bem presente?
Estima-se que 90%dos suicídios acontecem por doença mental associa-
da. Dentro da doença mental, a depressão, seja ela unipolar ou bipolar, é 
uma elevada causa do suicídio. Portanto, é evidente que as medidas de 
saúde pública devem contemplar o tratamento da depressão, para dimi-
nuírem a taxa de suicídio. E penso que os governos não têm feito o sufi-
ciente. 

A depressão é um transtorno comum em todo o mundo: estima-se 
que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. A condição é 
diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocio-
nais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Especial-
mente quando de longa duração e com intensidade moderada ou 
grave, a depressão pode-se tornar uma crítica condição de saúde. 
Para além do grande sofrimento, ela pode causar à pessoa afetada 
uma grande diminuição do funcionamento no trabalho, na escola e 
no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao 
suicídio. 
Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano - sendo 
essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade 
entre 15 e 29 anos (a primeira é acidentes de viação).
A carga da depressão e de outras condições de saúde mental está 
em ascensão no mundo. Uma resolução da Assembleia Mundial da 
Saúde, aprovada em maio de 2013, exigiu uma resposta integral e 
coordenada aos transtornos mentais em nível nacional.
A OMS identificou fortes ligações entre a depressão e outras doen-
ças e transtornos não transmissíveis. O transtorno mental aumenta 
o risco de uso abusivo de substâncias e de outros distúrbios do or-
ganismo, como diabetes e problemas cardíacos. O inverso tam-
bém é verdadeiro: indivíduos com essas outras complicações têm 
maior risco de depressão.


