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IntroduçãoIntroduIntroduççãoão

A psico-educação, definida como informação sistemática, estruturada e didáctica, relativa à doença e ao seu tratamento assume-se cada vez mais como uma das abordagens reabilitativas mais 
frequentes nos diferentes serviços de Saúde Mental, apresentando alguma evidência de resultados, reflectidos nos  principais  documentos internacionais referênciadores de boas práticas neste 
campo (Rummel-Kluge et al, 2006). 

O auto-estigma conceptualizado sobretudo a partir de um conjunto de crenças negativas da pessoa diagnosticada com doença mental acerca de si própria, organizadas em torno de representações 
de incompetência, fragilidade (estereótipo), sentimentos de baixa auto-estima e de auto-eficácia (preconceito), impõe frequentemente graves barreiras ao processo de recuperação e 
consequentemente ao funcionamento, efectiva inserção social e qualidade de vida  destas pessoas (Corrigan et al, 2003).

No âmbito de um Projecto de Doutoramento em Psicologia na FPCEUP sobre estes temas, surge o Curso de Educação e Formação para a Vida Activa, assente numa metodologia de b-learning (sessões 
interactivas online realizadas à distância e sessões formativas presenciais com recurso ao sociodrama). Este poster propõem-se apresentar a componente psicoeducativa online deste Curso.
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O curso decorreu na Unidade de Psiquiatria Comunitária e Hospitais de Dia do Serviço de Psiquiatria do Hospital de S. João, E.P.E., de Abril a Julho de 2010, dirigida a 21 participantes com o 
diagnóstico de Esquizofrenia e Perturbação Esquizoafectiva, permitindo ao longo de 4 meses potenciar o desenvolvimento de competências de adaptabilidade e gestão eficiente da doença, de forma 
a diminuir o auto-estigma e a promover a auto-confiança e consequentemente facilitar a melhoria do funcionamento, participação social e qualidade de vida dos formandos.

Os temas tratados nas aulas semanais foram: 
• Factores protectores e de risco para a Saúde Mental
• Doença Mental: Factos e Mitos
• Prevenção de recaídas: aprender a pedir ajuda
• Auto-estima e auto-confiança
• Evitar o isolamento: aprender a lidar com a ansiedade social
• Evitar o isolamento: importância do suporte social
• Evitar o isolamento: estratégias para promover o suporte social
• Evitar o isolamento: aprender a melhorar o relacionamento 

interpessoal
• Estigma e auto-estigma
• Como ficar activo na minha comunidade (sentimento de pertença)
• Potencial de recuperação
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Para a realização das 15 sessões interactivas online cada formando acedia aos conteúdos disponibilizadas semanalmente na plataforma Moodle da Universidade do Porto.  O Acesso ao programa na plataforma estava restrito apenas aos  
formandos do curso e ao seu administrador  (Terapeuta Ocupacional) que introduzia as sessões, monitorizava o processo de ensino/aprendizagem e dinamizava fóruns de discussão juntamente com os formandos. No início e no final de cada 
sessão online o aluno realizava uma avaliação diagnóstico no sentido de se analisar o impacto da actividade formativa na aquisição de conhecimentos/competências. Foram ainda realizadas avaliações antes e no final do Curso para se analisar 
o seu impacto ao nível do auto-estigma, auto-estima, ansiedade social e capacidade de recuperação.
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