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Surpresa
A palavra “surpresa” tem a sua origem no francês “SURPRENDRE”, formada pelo prefixo SUR- (sobre), mais o radical PRENDE (prender, pegar). Por sua vez, o vocábulo gaulês surgiu do latim “PREHENDERE”, que significa ‘prender,
agarrar, pegar à força’.
Reconhecer o inesperado, a surpresa a nível da experiência individual, da nossa existência e visão do mundo, faz repensar
o tempo.
O tempo do que não fomos, do que não demos, do que não valorizamos, do que não fizemos, do que esquecemos, do que
não amamos ou não demonstramos que sentimos.
Aquilo que nos parecia longínquo, distante, pode estar ao nosso lado. O que parece ser individual torna-se coletivo, o
seguro e adquirido deixa de o ser.
Fazemos o balanço entre a nossa consciência, a resiliência, a força que temos e a nossa frágil vulnerabilidade perante o
que não sabemos.
Tudo que acontece nos molda.
Ninguém estava preparado.
Por mais que queiramos não podemos controlar tudo em nossas vidas, aliás controlamos muito menos do que pensamos.
Como é importante perceber a nossa pequenez perante a surreal pandemia generalizada.
A vida é curta, não há tempo para desperdícios, mentiras, mesquinhices. Temos que deixar os “e se”, sair da ambivalência
e fantasia e fazer.
A força de um sorriso, um olhar, uma voz, mesmo através de um ecrã que nos separa, pode fazer a diferença. Estamos
aqui. Não estás sozinho.
Não devemos deixar nada para amanhã.
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“O tempo é uma sucessão de começos…” (*)
“Na renovação do interesse e da entrega à vida que o amor em nós
gera tocamos mais frequentemente a sua enigmática dialética: a sua
estupenda vitalidade e a sua letalidade terrível.”
J. Tolentino Mendonça

No Irão, o ano novo começa a 20 de março, como acontecia na antiga
Roma, antes da entrada em vigor do calendário juliano, em 45 a.C., e
em Inglaterra até 1752, quando foi adotado o calendário
gregoriano. Neste ano de 2020, é possível que a ameaça do Covid-19
ensombre os festejos do Nowruz, que significa novo dia. Faz sentido
uma vez que é nesse dia, às 03h49, que se dá o equinócio, que marca o início da primavera no hemisfério norte (e
do outono no sul). Dia e noite terão aproximadamente a mesma duração (daí que se chame equinócio, palavra que
deriva do latim aequus – igual – e nox – noite – e significa “noites iguais”). A partir desta data, o Sol começa uma
nova e longa viagem. Motivação e convicção são essenciais para lançar à terra as sementes que irão germinar.
Mas, atenção, há que ter especial atenção ao teor de algumas dessas sementes, que podem ter um grande impacto
social, como temos verificado. Tal exigirá de todos e cada um de nós, capacidade de adaptação, transformação e
cura. É tempo de sairmos de nós próprios, deixar de lado o supérfluo, perder o medo da solidão, travar a vontade
hedonista e imediatista do aqui, agora e já, de uma visão vazia da vida e nos unirmos em prol de um bem maior e
global. A velocidade deste novo vírus é igual ou maior a que a atual geração e sociedade atualmente vivem. É
preciso saber esperar, relativizar e valorizar, o que e quem, verdadeiramente importam. Esta capacidade de
recomeçar torna-nos líderes na construção da nossa melhor versão, de assumirmos verdadeiras responsabilidades.
Numa fase em que as sombras parecem ganhar grandes espaços é hora de aperfeiçoar o modo como pensamos,
agimos, sentimos, comunicamos connosco e com o mundo…

*Paula

Carriço, Psiquiatra

Saudação à Primavera
"A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim
para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras; e os habitantes da mata, essas criaturas naturais
que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para a primavera que chega.(...)
Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, as árvores cobertas de folhas, — e só os poetas, entre os
humanos, sabem que uma Deusa chega, coroada de flores, com vestidos bordados de flores, com os braços
carregados de flores, e vem dançar neste mundo cálido, de incessante luz. (...)
Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se esquece, e a terra maternalmente se enfeita para as
festas da sua perpetuação.“
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Também somos aquilo que comemos: nutrição e saúde mental (*)
O cérebro humano tem sido comparado a uma “maquina” extremamente complexa, em
trabalho permanente, que exige um “combustível” premium, rico em nutrientes. A

adequada quantidade e qualidade desses nutrientes determina a optimização do seu
funcionamento, e certamente as deficiências nutricionais podem causar danos irreversíveis,
em qualquer fase do desenvolvimento humano.

A “Psiquiatria nutricional” defende que, embora “ (…) os determinantes da saúde mental
sejam complexos, as evidências emergentes e convincentes da nutrição como fator crucial
na alta prevalência e incidência e transtornos mentais sugerem que a dieta é tão
importante para a psiquiatria quanto para a cardiologia, endocrinologia e
gastroenterologia.”1. A associação entre dietas tradicionais, padrões alimentares saudáveis
e um melhor nível de saúde mental, tem sido encontrada em numerosas revisões e metaanálises, e a utilização de suplementos nutricionais no tratamento de perturbações mentais
tornou-se um coadjuvante dos psicofármacos.
A dieta mediterrânica2, classificada como Património Mundial e Imaterial da Humanidade
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em
2013, é associada a menor risco de acidentes vasculares cerebrais, depressão e
comprometimento cognitivo, bem como a efeitos protectores na demência e na doença de
Alzheimer3. Também os padrões alimentares saudáveis ou consumo de uma dieta de alta
qualidade, surgem relacionados a níveis mais baixos de depressão e melhor saúde mental,
em adolescentes4.
A dieta tem um papel crucial na saúde mental em todo o ciclo de vida. Alguns estudos
sobre a dieta pré-natal e no início de vida mostram a sua elevada importância numa
perspectiva de saúde pública, dado os efeitos das exposições nutricionais maternas e pósnatal precoces na saúde mental subsequente das crianças5.
1. Sarris J, et al. Nutritional medicine as mainstream in psychiatry, Lancet Psychiatry . 2015
Jul;2(7):e19.
2. Conheça os 10 princípios da Dieta Mediterrânica em Portugal, in
https://nutrimento.pt/noticias/conheca-os-10-principios-da-dieta-mediterranica-em-portugal/
3. Psaltopoulou T, et al. Mediterranean diet, stroke, cognitive impairment, and depression: A metaanalysis, Ann Neurol. 2013 Oct;74(4):580-91
4. Khalid S , et al. Is there an association between diet and depression in children and adolescents?
A systematic , review. Br J Nutr. 2016 Dec;116(12):2097-2108
5. Jacka FN et al. Maternal and early postnatal nutrition and mental health of offspring by age 5
years: a prospective cohort study, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013 Oct;52(10):1038-47

* Isabel Neves, Psicóloga Clínica
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Consulta de Jovens em Coimbra: CRI de Coimbra (*)
O espaço de atendimento para jovens com comportamentos de risco, utilizadores
esporádicos de substâncias psicoactivas ou com outros comportamentos aditivos (internet,

jogos online e redes sociais), destinado a jovens dos 10 aos 24 anos e respectivas famílias
e/ou envolventes, está em funcionamento em Coimbra desde setembro de 2014.
O que fazemos?
Avaliação e diagnóstico psicológico; Aconselhamento e Terapia familiar, Consulta de

psiquiatria; Psicoterapia individual; Grupos de Psicodrama; Grupos de Desenvolvimento
de competências para instituições e Grupos de educação para a saúde.
Quem nos procura?

A rede de referenciação para esta consulta é feita por escolas e comunidade em geral,
centros de saúde e USF´s, Hospitais, CDT, Instituição Judicial, CPCJ, Centro Regional de
Segurança Social, Equipas de Tratamento do CRI, Lares de Infância e Juventude (LIJ),
Centros de Atendimento Temporários (CAT), entre outros.
Critérios de inclusão para a consulta - Crianças e jovens:
- em situação de primeiros consumos e com sinais de abuso com risco e dependência;
- sem consumos, mas cujo quadro social, familiar e escolar se apresenta carregado de
factores de risco que podem contribuir para o início dos consumos;

- com disgnóstico de quadro comportamental de agressividade e factores de risco
individuais acentuados e associados à proximidade de ambientes e contextos de consumo
Critérios de exclusão para a consulta - Crianças e jovens:
- que apresentem um quadro de consumos severo com dependência e que obrigue a uma
intervenção clínica ao nível do tratamento em instituição apropriada;
- com défice cognitivo severo;
- com quadros graves de psicopatologia psicótica ou psicopática
Horário de Atendimento: 2ª e 4ªfeira: das 14h às 18h | 6ª feira: das 9h ás 13h e das 14h
às 18 h
(*) Equipa Técnica: Margarida Matos Beja (Coordenadora); António Felisberto e Paula
Carriço (Psiquiatras); Conceição Laíns e Margarida Matos Beja (Psícólogas); Fernanda
Antunes (Téc. Serviço Social); Renato Silva (Animador Sócio Educativo) e Marta Sousa
(Enfermeira)
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Consulta de Jovens na Figueira da Foz: CRI de Coimbra (*)
Porquê uma consulta para Adolescentes e Jovens Adultos?
É nesta faixa etária que há uma maior vulnerabilidade para a experimentação de
substâncias psicoativas assumindo um papel de “ritual de passagem” no grupo de pares.
O que é a adolescência?
É um estádio do desenvolvimento em que o indivíduo reformula a imagem que tem de si
próprio e do outro, estrutura a personalidade e integra a sua identidade.
Quais as situações de risco na adolescência?
Perturbações do comportamento; agressividade; violência; disfuncionamento familiar,
consumos de substâncias psicoativas; desinserção escolar; etc.
Substâncias psicoativas, que consequências?
 Danos na atividade cerebral funcional, por vezes, irreversíveis;
 Alteração nos resultados escolares com prejuízos ao nível dos seus ciclos de

desenvolvimento, com repercussões na idade adulta;
 Outras patologias comportamentais: anorexia, depressão, suicídio, etc.
Como ajudar os pais destes adolescentes a ultrapassar as dificuldades:
 Orientação e aconselhamento parental: A negociação, o estabelecimento de regras
claras e flexíveis, a organização de tempos livres e o estabelecimento de laços
emocionais fortes que permitam segurança, as competências fundamentais na relação
pais-filhos;
Como prevenir?
 A intervenção dos técnicos constitui-se uma mais-valia na criação de alternativas à

escolha das drogas como caminho;
 A ajuda à família é um bom ponto de partida, ajudar a gerir as crises da adolescência é
fundamental, muitas vezes vindo o “aviso” dos pais e educadores é rejeitado.
 A comunidade escolar tem igualmente um papel importante na deteção inicial do
problema, no encaminhamento e facilitador da continuidade do seu projeto de vida.
 É na relação terapêutica dual que o técnico de forma imparcial reflete com o jovem,
vivencia emoções e faz perceber que o prazer fácil não resulta, havendo alternativas
mais saudáveis.

* Filomena Frestas (Psicóloga Clínica) e Lina Correia (Téc. de Serviço Social)
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Doenças mentais seguem tendências sazonais (*)
As doenças mentais seguem as tendências sazonais. Um estudo publicado no “American
Journal of Preventive Medicine” 1 sugere que estas condições estão mais associadas às
estações do ano do que se pensava inicialmente, confirmando que a maioria das doenças
mentais, nomeadamente Depressão, Doença Bipolar, Distúrbio de Ansiedade e
Esquizofrenia, agravam no outono e inverno e melhoram no verão.
A luz e as condições meteorológicas parecem exercer uma grande influência
sobre o nosso humor. Já na antiguidade, Hipócrates fez referência à importância
das mudanças de estação na gênese de certas doenças, assim como das mudanças
corporais causadas pelo frio ou calor. Há estações do ano em que algumas
doenças mentais pioram ou produzem sintomas leves tais como alterações do
humor, aumento do cansaço, perturbação dos ritmos biológicos, sono e apetite,

baixa concentração. Se estes sintomas são muito marcados, pode ser que esteja
sendo produzido no indivíduo um transtorno afetivo sazonal sensível ao outono e
inverno, desaparecendo quando aparece o tempo bom, com maior exposição à
luz solar e os dias são mais longos.

O transtorno afetivo sazonal (TAS) ocorre em cerca de seis a cada cem pessoas, sendo
mais comum em adultos, mas também pode ocorrer em crianças e adolescentes. O número
de mulheres afetadas por esta doença é maior do que de homens, embora a biologia, o
histórico familiar, o meio e as experiências individuais façam com que algumas pessoas
tenham maior predisposição do que outras para desenvolvê-lo.
O TAS é uma forma de depressão que coincide, de acordo com os estudos e pesquisas
mais recentes, com a falta de exposição à luz durante os meses de outono e inverno e
alterações hormonais e de neurotransmissores.
Caracteriza-se pela presença no indivíduo de mudanças de humor próprias da depressão
como a fadiga, sentimentos de desesperança, irritabilidade, tristeza, ansiedade, anedonia,
diminuição da libido, alteração dos ritmos biológicos, entre outros. apresentando também
em alguns casos, sintomas somáticos e vegetativos como hipersonia, aumento do apetite e
de peso, cansaço físico e hipersensibilidade à rejeição interpessoal, isolamento.
1 Ayers

JW et al. Seasonality in seeking mental health, Am J Prev Med.2013 May;44(5):520-5
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Há muitas teorias sobre por que acontecem essas mudanças de humor nos indivíduos em
relação a mudanças sazonais, mas a maioria dos pesquisadores concorda que podem ser
desencadeados por resposta do cérebro à diminuição da luz e a relação com algumas
hormonas chaves na regulação dos ciclos de sono-vigília, energia e humor, como a
serotonina e melatonina. A melatonina tem como função principal a regulação dos ciclos
de sono-vigília e a sua produção aumenta na parte da tarde, mantendo-se em níveis
elevados quase durante toda a noite e diminuindo quando o sol nasce. Com a serotonina
ocorre o oposto, aumentando quando a pessoa é exposta à luz solar, e seus níveis são
muito baixos no inverno, associando-se, portanto, com sintomas como tristeza e
irritabilidade.
Portanto, se a luz diminui, como costuma acontecer no outono e no inverno,
podem ocorrer desequilíbrios hormonais que afetam o nosso humor. Quando os
dias são mais curtos no outono e inverno e as horas de escuridão mais longas,

pode ser produzido o aumento dos níveis de melatonina e diminuição da
serotonina, criando às vezes condições biológicas para o humor disfórico, ao
que devemos acrescentar o histórico familiar do indivíduo, o contexto em que
se encontra e suas condições pessoais e experiência.
O primeiro capítulo do relatório da OCDE “Health at a Glance: Europe 2018”2, , foca a

problemática dos problemas de saúde mental, defendendo esforços concertados para
promover uma melhoria dos indicadores nesta área.
Portugal é o quinto país com maior prevalência de problemas do foro mental, com quase
uma em cada cinco pessoas a reportar problemas de ansiedade, depressão, esquizofrenia,
doença bipolar e relacionadas com o uso de álcool e drogas, entre outros distúrbios
mentais., com encargos associados (directos e indirectos) na ordem dos 6,6 mil milhões de
euros.
A OCDE recomenda, por isso, aos países que desenvolvam e introduzam políticas e
medidas que previnam a doença e que reduzam o estigma de que ainda é alvo. O relatório
frisa que todos os Estados-membros deveriam ter políticas para esse efeito.
E nós, o que temos feito sobre isso?
2

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-

2018_health_glance_eur-2018-en

(*) Paula Carriço, Psiquiatra, coordenadora do CRI de Coimbra
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A RE(LER)
Sua Voz Dentro de Mim

“Neste livro de memórias, a jornalista inglesa Emma Forrest relata com
crueza a sua experiência com a depressão, transtornos alimentares,
comportamentos autodestrutivos e até uma tentativa de suicídio. O término de
um intenso namoro e a inesperada morte de seu psiquiatra pressionam Emma a
ter forças para enfrentar sozinha os seus problemas. Sua Voz Dentro de Mim
propõe ao leitor uma reflexão sobre o relacionamento que tem consigo
próprio.”
Emma Forrest (2013) Editora Rocco

A RE(VER)
O lado bom da vida (legendado)
“ Pat Peoples acaba de sair de um hospital psiquiátrico, está obcecado por
exercícios físicos e não se lembra de como ou por que foi parar no hospital.
Tudo o que o jovem professor tem em mente são flashes dos eventos que
antecederam o seu internamento e o foco na sua recuperação, afim de reatar o
seu casamento.”
David O. Russell (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=8_kTUXOgcOw

ONDE IR
EM TEMPO(S) DE ESPERA
▪ Yoga para crianças … pais e avós
https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM&t=309s
▪ Brincando junto: 25 brincadeiras para fazer em família
https://lunetas.com.br/25-brincadeiras-para-fazer-em-familia/
▪ Somos portugueses: workshop de danças tradicionais
https://www.youtube.com/watch?v=X0j2h0VYYkU
▪ Culinária em família: pão caseiro
https://www.youtube.com/watch?v=o7XNiONFt8w
https://www.youtube.com/watch?v=7T4e4xftbeE
▪ Quem canta seus males espanta
https://www.youtube.com/watch?v=8glQyFRzXYg
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COVID-19

Plano de contingência do CRI de Coimbra(*)

Na sequência das orientações da DGS e da recente orientação do Governo (Conselho de Ministros de
12/03/2020), cumprindo orientações de ARSC e DICAD, apresentamos o Plano de Contingência em vigor neste
CRI de Coimbra, complementado com as recentes propostas de medidas de aditamento.
E considerando ainda, que já entramos na fase de mitigação vamos adotar medidas adequadas à fase em curso,
que contribuam ativa e eficazmente para o combate e propagação comunitária do COVID-19.

Assim, implementamos os seguintes procedimentos:
• Controle rigoroso do circuito dos utentes na Unidade, nomeadamente os que recorriam diariamente para
PSAO, com a criação de um circuito alternativo, sem entrada dos utentes na ET.
• Triagem atempada e consequente acompanhamento pela equipa médica/enfermagem.
• Atendimento apenas de situações agudas, descompensações clínicas ou inadiáveis.
• O levantamento e envio de receituário crônico e reagendamento das consultas.
• Aumento da acessibilidade telefônica de forma contínua.
• Consultas não presenciais, quando necessário.
• Garantir a assistência a todos os utentes, mesmo na ausência de elementos da equipa de referência (equipa
espelho).
• Manutenção de todas as tarefas administrativas das Unidades e CRI e articulação com entidades externas.

• Informar o utente do adiamento/desmarcação da consulta presencial como medida de proteção do
utente/comunidade face à pandemia covid-19.
• Registar a necessidade de medicação e atualizar dados de telemóvel, e-mail (se existir) e morada.
• Relembrar que NÃO deve sair de casa exceto para situações pontuais e de extrema necessidade (ex.: comprar
medicamentos e bens de primeira necessidade).
• Reforçar que deve sempre manter das outras pessoas uma distância de cerca de 1 metro e se tossir ou espirrar,
usando o braço, assim como lavar e/ou desinfetar as mãos com frequência.
*Plano

elaborado pela enfermeira Lurdes Almeida e restante equipa .

E assim continuaremos, fazendo o melhor que podemos e sabemos, com quem e com o que temos…
Boletim elaborado por Isabel Neves
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