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Fico à vossa espera!

Fico à vossa espera!
Imagem

É na qualidade de utente desta Associação desde 2003 e também elemento integrante da Direção que escrevo este editorial. Era objetivo de muitos utentes que nós próprios pudéssemos ter um
papel mais ativo nas decisões tomadas por esta Associação. Após várias diligências, conseguimos que
isso fosse possível. Por conseguinte, desde a alteração dos Estatutos da Domus Mater que os utentes já
podem fazer parte dos Corpos Sociais e, assim, colaborarem mais diretamente em todas as decisões.
Posto isto, quero partilhar que o desafio que me foi lançado para integrar esta Direção foi
extremamente motivador, uma vez que me foi dada a oportunidade de poder representar todos aqueles
que, tal como eu, usufruem desta Associação de uma forma terapêutica e sobretudo “familiar”. De
acordo com o feedback até agora recebido, posso dizer que, até ao momento, esta tarefa tem-se revelado bastante positiva; sinto que a Associação está a tomar o rumo certo e que o projeto inicialmente
delineado está no bom caminho para a sua concretização.
Aproveito para expressar o meu desejo de ver mais utentes com vontade de colaborar nesta
nova fase, integrando os Corpos Sociais, uma vez que considero ser importante a rotatividade dos cargos de forma a trazer novas ideias para não deixar “cair por terra” aquilo por que tanto lutámos.
Fico à Vossa espera!
Pedro Cardoso
Vice-Presidente
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A caminhar ...

Foto: DM3_1

É com enorme prazer que escrevo estes
parágrafos no sentido de vos mostrar o quanto
estou grata por todo o trabalho desenvolvido ao
longo deste ano. O crescimento, a entrega de todos
é notória, trazendo empenho a todo o trabalho
desenvolvido. A forma como os utentes acreditam
na sua recuperação dá-me um grande orgulho e
uma enorme vontade de investir e abraçar novos
desafios.
O fim de semana terapêutico, este ano realizado em Peniche, contou com alguns elementos da
delegação do Porto. Tudo funcionou como esperado. A entrega e o dinamismo do grupo acolheu-os
da melhor forma possível e tudo aconteceu; a libertação das emoções, bloqueios constantes com a
dificuldade do sentir, a esperança e a confiança
fizeram acontecer o trabalho magnífico de consolidação. Este fim de semana terapêutico em Peniche,
com sensivelmente 58 utentes da Domus Mater,
funcionou como abertura para a semana terapêutica
realizada em setembro, evento onde participaram
70 utentes. A temática "Sexualidade, Identidade e
Emoção" fez tremer a partida. Devo dizer-vos que
foi um desafio para mim e para toda a equipa

mexer com o que de mais íntimo temos. Expor e
cuidar iria ser um desafio constante. Tudo funcionou, a entrega e a aprendizagem foram gratificantes, as emoções aconteceram, tudo foi verbalizado
e cuidado pelo grupo. Sensações que só a presença
pode explicar. O resultado foi magnífico, fez-se
magia naquela semana. Tudo aconteceu...
Quero agradecer a todos os utentes, familiares, direção e equipa técnica por continuarem a
acreditar na forma como trabalho. Tenho crescido
muito e pretendo continuar a fazê-lo, criando
novos desafios durante os próximos tempos. Todos
funcionamos para um objetivo determinado; dar
qualidade de vida às pessoas a quem esta doença
limita e lhes retira a hipótese de continuar a acreditar. Juntos venceremos...
Um muito obrigado.

Dr.ª Sofia Santos
Coordenadora Técnica da A. Domus Mater
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Resumir é complicado, mas...
Imagem + citação
“É a última vez que tento fazer algo por nós…ou tu remas comigo para o mesmo lado ou
remarás sozinho”
É a última vez que tento fazer algo
por nós…ou tu remas comigo para
o mesmo lado ou remarás sozinho.

A minha história com esta perturbação é
antiga. Olhando para trás consigo identificá-la na
minha infância, mas as minhas caraterísticas tornavam difícil detetar os sintomas (e não sei até que
ponto existiria informação sobre a POC naquela
altura).
Sempre fui introvertido, sossegado, distraído e perfecionista, mas ao mesmo tempo muito
sociável. Na adolescência, lembro-me de passar
semanas, meses ou anos a debater-me de forma
obsessiva com questões que pensava só eu ter.
Tenho uma família excelente e uma mãe que fez de
tudo para me ajudar, levando-me a vários especialistas (psiquiatras e psicólogos incluídos) de forma
a aliviar o sofrimento que, como mãe, ela via em
mim e acabava também por sentir. Os momentos
em que conseguia chegar à superfície eram de uma
felicidade brutal! A vida tinha tanto valor para
mim que mesmo em situações de grande depressão, a esperança nunca desapareceu. A família e
amigos eram o que me entusiasmava, o que mais
gostava e o que tinha medo de perder. O desenho,
o desporto e a música mantinham-me em contacto
com o mundo e com os outros. Apesar de todo o
peso que carregava, parecendo até contraditório,
vivi muitos momentos muito felizes, e são esses
que ainda hoje prevalecem na imagem que tenho

de mim próprio. Sim, por vezes tinha dúvidas
sobre o futuro, mas nunca tive a tendência para
“olhar para o copo meio vazio”.
Costumo dizer que sou um homem de sorte,
namorei e casei com uma mulher bonita em todos
os sentidos, que sempre me entendeu e apoiou.
Mas há limites para tudo e viver com uma pessoa
com POC é um verdadeiro tormento. Pode parecer
impossível, mas nem com o nascimento dos maiores amores da minha vida, as minhas filhas, a POC
deu tréguas…pelo contrário! Fugia a tudo o que
fossem decisões, pequenas ou grandes, passava o
tempo a dormir e a vida passava-me ao lado. A
Telma costumava dizer com as lágrimas nos olhos:
“São as meninas e eu…tu não estás cá!”. Quando,
algures no verão de 2012, ela me disse: “É a última vez que tento fazer algo por nós…ou tu remas
comigo para o mesmo lado ou remarás sozinho”,
eu compreendi, mas senti muita revolta, não pela
Telma, mas pelo ponto a que tinha chegado. Sem
que eu soubesse, ela e a minha mãe já tinham pesquisado muito sobre esta perturbação e sobre a
associação Domus Mater (que na altura apenas
existia em Lisboa). Progressivamente, fui-me
entregando à POC. Não percebia que tinha uma
doença, o meu sentimento de culpa era enorme e
uma tristeza profunda acompanhava-me para onde
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eu fosse, estivesse com quem estivesse! Deixei de
ter vergonha de ritualizar em público, não importava
o sítio. Enquanto professor, no meu local de trabalho, isto era muito grave! Para mais era também o
local de trabalho da Telma. Como se já não bastasse
ter de me “aturar” em casa, durante 10 anos estivemos juntos a trabalhar na mesma escola! A minha
família fazia de tudo para me ajudar, mas não conseguia. Lembro-me do meu irmão, grande companheiro em todos os momentos, propor ir comigo a
outro país para encontrarmos ajuda. Sabiam que eu
tinha consciência do que se passava, mas não me
viam a responder.
Nessa altura (julho de 2013) a Domus Mater
veio para o Porto. A minha mãe e a Telma viam ali
a possível solução. Mal comecei a ter as primeiras
consultas com a Dr.ª Joana, percebi que não estava
tudo perdido. Digamos que fui resgatado! Pela primeira vez foi-me explicado o que é a POC e que
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para a Telma e também para a minha família e
amigos como sempre desejei, entre outras coisas
básicas do dia a dia, como por exemplo ouvir
música quando me apetece, lavar os dentes ou
vestir uma peça de roupa à primeira. Também
voltei a tocar Baixo e profissionalmente a ser um
professor mais divertido. Enfim, tornei-me mais
disponível mentalmente e, apesar do cansaço
natural, sinto-me mais em paz comigo próprio.
Sei que ainda posso evoluir no tratamento da POC e quem sabe um dia eliminar por
completo esta perturbação. Prova disso mesmo
aconteceu na semana terapêutica de Alcoutim,
em setembro passado (a primeira para mim).
Aprendi tanto! Quando se partilha o que sentimos com pessoas que vivem situações idênticas
à nossa sentimo-nos acompanhados e mais
entendidos. A coragem aumenta e ficamos mais
fortes! É muito difícil descrever por palavras a

Imagem + citação
“Pela
vezfoi-me
foi-me
explicado
POC
e quecaminhos
existema caminhos
a seguir para
Pelaprimeira
primeira vez
explicado
o que o
é aque
POCéeaque
existem
seguir
para tratar esta perturbação.
tratar esta perturbação.”
existem caminhos a seguir para tratar esta perturbação. Com o decorrer da terapia comecei a acreditar
que era possível recuperar. Sabia que se seguisse as
instruções da Dr.ª Joana, se me deixasse “levar na
sua asa”, como fazem os aviões, podia voltar!
Seguiram-se pequenas conquistas. Ao fim de um ou
dois meses estas já eram percecionadas pelos outros.
Este processo não foi uma linha reta, dei passos
atrás, mas logo depois recuperava pois estava a ser
bem acompanhado com consultas semanais por
alguém que, para além de ser uma excelente psicóloga, tem um coração enorme e está sempre pronta a
ajudar a dar a volta aos momentos menos bons.
Agora, com quase um ano e meio de tratamento,
posso afirmar que recuperei a qualidade de vida, da
qual já quase não tinha lembrança. Passei a viver de
forma cada vez mais leve: a brincar com as minhas
filhas, a acompanhá-las, a estar realmente presente

intensidade do que aconteceu. Posso dizer que
vivi alguns dos momentos mais duros e mais
belos da minha vida. Conheci um grupo de pessoas com uma capacidade de interajuda impressionante, orientado por quatro excelentes psicólogas, a Dr.ª Joana, a Dr.ª Soraia, a Dr.ª Alexandra e a Dr.ª Sofia a quem agradeço só por existir! Pessoas inspiradoras, prontas a dar sem nada
pedirem em troca. Delas guardarei para sempre
os abraços que curam, as lágrimas e os sorrisos
das emoções levadas ao limite, olhares que compreendem e aceitam as diferenças…amizades
para a vida. Foi com elas que festejei os meus 40
anos! Como costuma dizer a Dr.ª Sofia: “Nada
acontece por acaso.”
Pedro Rodrigues
(Porto)
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Sexualidade, identidade
e emoções na POC

Foto: DM3_2

Sendo que o tema da última semana terapêutica foi “A Sexualidade, A Identidade e As
Emoções”, pareceu-me pertinente escrever uma
pequena reflexão sobre a forma como a POC se
relaciona com esta temática.
Quando lançámos o desafio deste tema e
enviámos a lista de material a levar para mais uma
semana de desenvolvimento pessoal surgiram perguntas e medos sobre esta, como por exemplo:
“Será que vamos ter de falar sobre a nossa vida
sexual?”; “Para que serve este material?”; “Não
entendo como isto está relacionado com a POC?!”
… Ora bem, quem viveu esta aventura sabe com
certeza neste momento dar as respostas a estas
questões…
A palavra obsessão deriva do latim obsessio/obsidere que significa bloquear, estar cercado.
Os fenómenos obsessivos foram caracterizados,
por Morel, em 1886, como sendo uma doença das
emoções. As obsessões eram consideradas como
representações mentais que se impunham ao indivíduo de forma abrupta e insidiosa causando
angústia, emoções desagradáveis e luta interna.
Para além de sabermos que os pensamentos
obsessivos podem surgir com pensamentos relacio-

nados com a sexualidade, como por exemplo pensar
em atos sexuais que a própria pessoa considera
repugnantes, Freud, nos finais do século XIX, caracterizou a doença como “Neurose Obsessiva” e relacionou-a com a sexualidade, descrevendo-a como
uma “falha no período edipiano”. Assim, a
“Neurose Obsessiva” seria o resultado das pulsões
reprimidas e das intensas proibições na forma de
moralidade estrita. Para Freud, a POC seria uma
culpa reprimida em relação à masturbação infantil.
O conflito mental surgia da repressão tanto dos instintos sexuais como dos instintos que visam satisfazer as necessidades fisiológicas.
Este pequeno texto tem o propósito de todos
nós refletirmos sobre a importância que a sexualidade tem na POC e, por isso, a escolha desta temática
para a semana terapêutica, que com certeza desbloqueou muitas questões internas durante tanto tempo
recalcadas. Uma semana marcada pelo respeito e
maturidade grupal, que foi para mim, pessoal e profissionalmente, de uma riqueza enorme.
Soraia Salgueiro
Psicóloga Clínica
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Finalmente, em 2013...
Na faculdade tive que escolher uma patologia do DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, a enciclopédia dos psicólogos e
dos psiquiatras) sobre a qual deveria elaborar um
trabalho académico. Decidi escolher uma doença
que nunca tinha estudado em nenhuma disciplina,
mas da qual já tinha ouvido falar na televisão e em
alguns artigos. Pensei eu que seria interessante descobrir algo de novo, mal sabendo que me iria fascinar para sempre com a cura desta doença. Com
alguma pesquisa, fiquei familiarizada com as palavras
“obsessões”,
“compulsões”,
“rituais”,
“ansiedade”, etc. Apercebi-me de que cerca de 2 a
3% da população mundial sofre de POC, esta que é
reconhecida como a quarta perturbação psicológica
mais expressiva na sua prevalência, tão frequente
como, no plano médico, a asma ou a diabetes.
Determinada a especializar-me mais nesta doença,
decidi que a minha tese de mestrado seria sobre a
POC, e assim surgiu a oportunidade de estagiar na
Associação Domus Mater, em Lisboa.
Aventurei-me a entrar para esta família, a ser
desafiada por pessoas desconhecidas que até poderiam estar muito incapacitadas, mas todas sabiam
mais do que eu sobre esta doença: pessoas que
viviam com ela! Aprendi, absorvi toda a informação
que consegui, vivenciei, experienciei… Nunca senti
a ansiedade de tentar resistir a um ritual, mas a
empatia permitia-me compreender essa aflição; nunca tive um filho, muito menos com POC, mas as
lágrimas destes Pais faziam-me sentir compaixão e
vontade de lutar pela cura dos filhos. Já tinha estagiado em Hospitais e Clínicas Psiquiátricas, mas
nunca tinha sentido da parte de nenhum profissional
desses locais a dedicação, a paixão e a coragem que
esta equipa técnica tem pelo seu projeto. Percebi
que tinha chegado ao sítio certo e aproveitei a oportunidade ao máximo.
Finalmente, em 2013, houve a oportunidade
de abrirmos a nossa delegação no Porto. Ótimo,
íamos chegar às pessoas mais próximas da minha
Cidade! Passado mais de um ano, afirmo que tudo o
que já sei é graças à Família fantástica que é a
Domus Mater: é graças à exigência dos seus utentes,
ao exemplo da equipa técnica, à ajuda de toda a
administração e voluntários, e, sobretudo, a todos os
utentes que acompanho e que todos os dias conseguem surpreender-me com a força que têm para

Imagem

lutar contra uma doença tão limitadora. A Associação continua a crescer, continua a seguir o
objetivo de apoiar o familiar e o doente com
POC, agora também no Norte de Portugal, e eu
sou uma felizarda por ter a oportunidade de fazer
parte deste projeto. Choro, “enervo-me”, grito e
rio com estas pessoas que me enriquecem a cada
dia que passa, quer como profissional quer como
pessoa, e apesar de nunca ter tido POC, posso
dizer que também já conheço esta doença como
as pessoas que vivem com ela durante anos.
Às pessoas que sofrem com esta doença,
não se acomodem, não permitam que a doença
faça de vocês uma marioneta dela na vossa vida.
Às pessoas que sofrem de POC, mas ainda não
estão a ser devidamente acompanhadas, venham
curar-se, acreditem porque é possível! Às pessoas
da Família Domus Mater, o meu OBRIGADA!

Joana Lima
Psicóloga Clínica
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Erradicação da perturbação
obsessiva-compulsiva
Imagem + citação
“Estou seguro, repito, que a demasiada concentração em nós próprios é uma das principais
causas do sofrimento.”

Estou seguro, repito, que
a demasiada concentração
em nós próprios
é uma das principais
causas do sofrimento.

tração em nós próprios é uma das principais causas do sofrimento. No mínimo: Sai, interage e
partilha a tua vida com outros, escuta e olha à tua
volta e constatarás que o teu sofrimento psíquico
é uma gota de água em relação a verdadeiros dramas e tragédias, bem visíveis nos hospitais e até
nas ruas da nossa cidade.
A Perturbação Obsessivo-compulsiva
(POC) não é palpável, logo, não é real, nem existe, é só uma criação ilusória da tua mente. Aprende a desenraizar os sentimentos, as emoções e os
pensamentos negativos, em geral, o medo e a
POC, em particular. Usa e “abusa” das empenhadas e especialistas psicoterapeutas da grande instituição que é a Domus Mater.
Um dia, Raoul Follereau disse: “Ser feliz
é fazer os outros felizes” e “ Viver é ajudar os
outros a viver”. Hoje, eu digo: Tudo é efémero e
não há problemas sem soluções. A chave é o
amor. A felicidade está nas tuas mãos. Agora, é a
tua vez ...

À Senhora Odete Pelica
Na verdade só existe o momento presente,
mas passamos a vida a recordar-nos de “cenas” do
passado e a idealizar o futuro. Acredito que quanto
mais nos libertarmos do eu, de “olharmos só para o
nosso umbigo”, mais possibilidades teremos de
minimizar e, quiçá, erradicar o nosso sofrimento e
ser felizes.
Perfilho a ideia de que os sentimentos, as
emoções e os pensamentos negativos, como o medo,
o apego, a aversão, a inveja e o orgulho, entre
outros, são as principais causas do nosso sofrimento.
No fundo... sofremos por ignorância. Alguém disse
um dia que o nosso maior inimigo está dentro de
nós. Devemos domar e disciplinar a mente, processo
moroso, mas indispensável para a minimização e
eliminação do sofrimento psíquico. O treino da
mente para a positividade impõe-se através de antídotos à negatividade. Só os sentimentos, as emoções
e os pensamentos positivos, como o altruísmo, o
carinho, a compaixão, o perdão, a compreensão, a
tolerância, a calma, a paciência, a esperança, entre
outros, constituem a base do caminho para a felicidade. Estou seguro, repito, que a demasiada concen-

Lisboa, 21 de Outubro de 2014
Hélder M. R. Coutinho

8

-

Revista da Associação de Apoio ao Familiar e Doente com Perturbação Obsessivo - Compulsiva

EDIÇÃO2012
Nº 03
EDIÇÃO I DE2014
JULHO

Um reconhecimento, um incentivo.
Imagem + citação
“A felicidade conheceu em mim um pouso e agora com alguma regularidade reencontra-me
e preenche-me.”
A felicidade conheceu
em mim um pouso e agora
com alguma regularidade
reencontra-me preenche-me.

A felicidade conheceu em mim um pouso
e agora com alguma regularidade reencontra-me
e preenche-me. Os monstros que há mais de onze
anos conheci, que moraram em mim durante seis
penosos e longos anos e que me fizeram vergar
perante o desespero e a tristeza e quase renunciar
à vida, são hoje apenas memórias de sombras
dum passado que, ainda que já distante, guardo
por perto e por coisa alguma irei esquecer porque
tal não consigo fazer, porque tal não quero fazer,
porque estas memórias são a minha fraqueza e a
minha força, porque são as minha vivências,
todas elas, que fazem de mim a pessoa que sou e
que alimentam uma determinação inabalável de
fazer a diferença e contribuir para um mundo
melhor.
Por entre essas memórias, existe uma
figura que simboliza o apoio, a esperança, a
aprendizagem, o sentido, a luta, a convicção, a
vitória, uma pessoa à qual devo todas as forças
que tenho em mim. É a essa pessoa que escrevo
hoje, é a ti, Sofia, que escrevo hoje.
Já há muito, muito mesmo, que penso em
deixar por escrito aquilo que penso de ti e o sentimento que sempre me invadiu e invade é o do

peso da dificuldade de expor em palavras a dimensão do gigante que és, porque és um gigante, és um
incansável colosso intelectual, sensitivo e compassivo de que só ouvir falar porém jamais conheci outro
em vida.
É sempre surpreendente constatar como o
brilhantismo não conhece idades. Acho que o que te
torna tão especial, a par das tuas formidáveis capacidades mentais e atributos comportamentais, do teu
irrepreensível profissionalismo e da tua tão valiosa
consciência humanista e altruísta, é a tua clareza de
pensamento, a tua noção de rumo, de destino, de
causa, é a motivação (que te sai da pele e que todos
os dias transpiras) para abraçar o Mundo e ajudar as
pessoas a viver uma vida mais bem vivida, é a tua
paixão pelo ofício e o reconhecimento da tua capacidade e dever de por via dele te realizares e ajudares os outros a se realizarem. Bem sei que tudo o
que referi está relacionado e que uma coisa propícia
a outra, mas ainda assim acho que se justifica contemplar cada aspeto individualmente.
Neste mundo de gente (muita gente) perdida, à deriva, tão cansada, desesperada por socorro, por tempos melhores, um ser, em muito igual a todos os
outros, levanta-se, estende a mão e ajuda os que
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Imagem
+ citação
Que tenhas sempre em mim um motivo.
“Que tenhas sempre em mim um motivo.”

lutam contra si mesmos a se erguerem, a percorrerem o seu caminho e a redescobrirem o natural prazer e encanto da caminhada. O número de
“estrelas” que precisam de estar “alinhadas” para
que uma pessoa reúna o conjunto de atributos
necessários para levar a cabo uma empreitada destas é enorme e daí que te considere preciosíssima, e
daí que te deseje nada menos do que tremendo
sucesso, e daí que torça sempre para que não pares
de andar, jamais, para que continues rumo ao destino que sei teres bem traçado e para que leves contigo todos aqueles que tiveram ou têm a tremenda
sorte de receber o teu apoio; porque não podes deixar de o fazer pelos silenciosos gritos de desespero
de tantos, por gritos tais como os que em tempos
me esmagaram e sufocaram por dentro incessantemente.
É justamente porque é preciso alinhar
demasiadas estrelas para providenciar ao Mundo o
auxílio de que ele precisa que não posso deixar de
te fazer um apelo (ainda que saiba de que estás
ciente disto): mais importante do que tentar chegar
a todos é tentar fazer com que os nossos esforços e
conhecimento cheguem a todos; o investimento de
passar o nosso conhecimento a outros qualificados

para retransmitir esse conhecimento é várias vezes
pago pela amplificação da nossa esfera de ação,
amplificação essa consubstanciada no aumento da
dimensão da nossa “equipa” e, por conseguinte, da
nossa causa.
Não grito mais hoje e graças a ti tudo o que
sobrou daqueles gritos foi um indivíduo mais realista, porém otimista, mais otimista, porém de mente clara, de mente mais clara, porém humilde, mais
humilde, porém forte, mais forte, porém sensível e
com vontade de lutar contra todo um Mundo se for
preciso para alcançar os seus objetivos (altruístas).
Que saibas que terás sempre em mim um
amigo, um admirador e, mais importante do que
tudo, um defensor e apoiante. Que tenhas sempre
em mim um motivo.
“Ser grande, é abraçar uma grande causa.”
(William Shakespeare)
UM GRANDE OBRIGADO!

Tiago Felix
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