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Introdução 
 

Contexto do projeto AWARE 

 

Os problemas e perturbações de saúde mental em reclusos e ex-reclusos são 

uma questão séria no sistema de justiça criminal. É um problema sério, por um 

lado para os próprios reclusos, por outro lado para as pessoas que com eles 

trabalham. 

A OMS define saúde mental como '(…) um estado de bem-estar no qual um 

indivíduo consegue aperceber-se do seu potencial, lidar com o stress normal 

da vida, trabalhar produtivamente e contribuir para a comunidade.' (OMS, 

2001). Seguindo esta definição, é concebível que estar detido possa exacerbar 

ou causar problemas de natureza mental, mas também é uma oportunidade 

para providenciar acesso a assistência a pessoas com necessidades de apoio ao 

nível da saúde mental. Comparados com a população em geral, os (ex) reclusos 

têm maior probabilidade de serem afetados por perturbações mentais tal como 

psicoses, depressões, perturbações de personalidade e abuso de substâncias 

(Fazel & Seewald, 2017). Uma perturbação de saúde mental raramente 

aparece sozinha, já que a maioria dos reclusos sofrem de duas ou mais doenças 

e perturbações de saúde metal. A maioria dos reclusos que sofrem de doenças 

mentais também têm problemas de abuso de substâncias (Brooker & Glyn, 

2012).  

A saúde mental durante o tempo em que se está detido e posteriormente, 

aquando da libertação, requer grande atenção. A saúde mental é um fator-

chave para alcançar o objetivo de reintegrar reclusos na sociedade. Por 

exemplo, pessoas com perturbações mentais têm 40% maior probabilidade em 

reincidir do que as pessoas que não sofrem de problemas mentais (Fazel & 

Seewald, 2012). 



  5 
 

 

  
 

 

Ainda assim, a formação para staff não especializado, como guardas prisionais, 

sobre como lidar com reclusos que têm problemas mentais, é pouca ou 

inexistente. Estes não sabem quando referenciar um recluso aos serviços de 

saúde mental ou não se sentem qualificados para os ajudar com os seus 

problemas emocionais (Prison Reform Trust, n.d.). Para responder a estas 

necessidades de formação, vamos olhar para a saúde mental em contexto 

prisional e para as necessidades de formação de uma perspetiva europeia.  

O projeto AWARE apresenta como solução um programa de formação para staff 

prisional, serviços de liberdade condicional, organizações da sociedade civil e 

voluntários que trabalham com ex-reclusos. Vamos levar a cabo uma 

abordagem holística para reduzir os estigmas em relação aos problemas de 

saúde mental, sensibilizar para a saúde mental no sistema de justiça criminal 

e desta forma contribuir para a integração social dos reclusos aquando da sua 

libertação. Isto inclui facilitar a troca de conhecimento, estabelecendo uma 

rede através de formação de staff e comunidades de prática online. Para 

impulsionar o desenvolvimento de formação adicional, revimos resultados 

científicos e práticos sobre saúde mental no sistema de justiça criminal e estes 

foram reunidos num relatório de estado de arte. Além disso, para captar a voz 

dos utilizadores do serviço e analisar as suas necessidades, questionamos 

reclusos e staff de 5 países europeus sobre a situação da saúde mental nas 

prisões. A análise do estado de arte e o relatório  da investigação estão 

disponíveis no site do projeto http://www.aware-project.org/  A metodologia 

da formação AWARE combina a perspetiva do staff prisional e dos reclusos, 

destinada, desta forma, para assegurar que a formação proposta satisfaça as 

necessidades do staff para lhes proporcionar um apoio mais eficiente no seu 

trabalho. 
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O programa de formação 
AWARE 
 

Este manual foi escrito com a intenção de fornecer uma ferramenta para 

qualquer pessoa que trabalhe no meio prisional e que possa vir a estabelecer 

contacto, a qualquer nível, com reclusos que tenham vivenciado problemas de 

saúde mental. É pretendido que seja de fácil leitura para o staff não 

especializado que tenha interesse em aprofundar o seu conhecimento em 

problemas de saúde mental nas prisões, mas também fornecer aos formadores 

do staff prisional um instrumento eficiente de formação para a 

consciencialização em relação à saúde mental. 

Independentemente do percurso que possa existir em relação à saúde mental 

nas diferentes prisões, a formação e o apoio para a consciencialização para as 

necessidades de saúde mental é necessária para todo o staff prisional, 

particularmente os guardas que gerem alas prisionais, para os ajudar: 

 a identificar reclusos em risco de desenvolver problemas de saúde 

mental; 

 a identificar reclusos que estão a enfrentar problemas de saúde mental; 

 responder de forma apropriada às necessidades destes reclusos. 

De acordo com Paton (2004), tal como foi citado em (Musselwhite et al., 2004), 

o reconhecimento dos problemas de saúde mental e o risco de suicídio, 

representam o primeiro nível do percurso de prestação de cuidados de saúde 

mental nas prisões. O esquema descrito por Paton abrange o seguinte: 

Nível Tarefa Pessoal 

Nível 1: 
Reconhecimento de 
problemas de saúde 
mental e risco de 
suicídio 

  Reconhecer quando alguém 
tem sintomas de sofrimento 
mental/doença e/ou esteja 
em risco de suicídio 

 Aproximar-se e envolver-se 
numa relação de apoio 

Todo o staff que está em 
contacto com os reclusos 
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 Identificar a presença de 
pensamentos suicidas 

 Facilitar a ligação com 
pessoas que fazem 
intervenções de ajuda na 
primeira linha, i.e., com 
nível 2. 

Nível 2: 
Intervenção de 
ajuda da primeira 
linha(avaliação e 
gestão de crise) 

 Calcular o nível de risco  
 Responder à dor e sofrimento 

da pessoa 
 Trabalhar com a pessoa para 

promover a sua segurança 
imediata 

 Abordar e conter os aspetos 
da situação atual que afetam 
a saúde e segurança 

 Facilitar a ligação com a 
família (caso seja um apoio), 
amigos, pares, ajuda 
profissional. 

 Ajudar a planear cuidados 
com a ala/unidade 
(conjuntamente com os 
referidos nos níveis e os 
próprios) 

Algum staff: equipas de 
assessoria ACCT1 , guardas 
prisionais sénior/ gestores 
de alas, funcionários de 
reinserção social, 
psicólogos, capelães, 
professores, gestores de 
workshops, enfermeiros. 

Nível 3: Cuidados 
continuados (casos 
menos desafiantes/ 
complexos) 

 Fornecer aconselhamento, 
tratamento ou terapia 

 Recorrer a ou ser um recuso 
para as pessoas do nível 2 (ou 
1?) 

 Obter informação de e 
transmiti-la a prestadores de 
cuidados de saúde fora da 
prisão 

Cuidados primários 
(enfermeiros e médicos), 
trabalhadores de cuidados 
primários de saúde mental 
(por exemplo,  psicólogos 
da saúde), alguns 
capelães, psicólogos (que 
podem oferecer 
intervenções ao nível da 
auto-mutilação). Algum 
staff que trabalhe na 
fronteira do nível 2 e 3 

Nível 4: Cuidados 
continuados (casos 
mais desafiantes/ 
complexos) 

 Fornecer aconselhamento, 
tratamento ou terapia 

 Abordagem com um programa 
de assistência 

 Recorrer a/ser um recurso 
para as pessoas do nível 3 
(ou 2?)  

 Obter informação de e 
transmiti-la a prestadores de 
cuidados de saúde fora da 
prisão 

Staff de saúde mental, em 
estabelecimentos sem 
serviços de saúde mental, 
serviços de saúde mental 
da comunidade  

 

                                         
 
1 
 Assessment, Care in Custody and Teamwork (ACCT) é o processo de planeamento de cuidados para 
reclusos identificados como estando em risco de suicídio ou automutilação (www.gov.uk). 
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A metodologia da formação AWARE foi concebida para fornecer uma visão geral 

de todo o mapa de serviços e níveis de intervenção para reclusos com problemas 

de saúde mental, sem influenciar o ambicioso objetivo de  fornecer informações 

específicas ou conteúdos em cuidados especializados para reclusos com 

problemas de saúde mental. As atividades práticas desenvolvidas neste manual 

destinam-se a apoiar todo o staff que esteja em contacto com os reclusos para 

que reconheçam problemas de saúde mental e forneçam cuidados e suporte 

adequados.  

A formação do AWARE está estruturada em quatro módulos que proporcionam 

um breve contexto teórico de temas centrais e conceitos sobre problemas de 

saúde mental, assim como uma visão geral sobre como transferir estes conceitos 

para a formação do staff prisional. 

 Módulo 1. Consciencialização para a saúde mental nas prisões  

o Definição de saúde/doença mental e conceitos de saúde mental 

para staff não-especializado 

o Perceber os fatores que influenciam a saúde mental  

o Consciencialização das dificuldades associadas aos rótulos de 

doença mental 

 Módulo 2. O que é que  eu posso / devo  (ou os meus colegas) fazer 

sendo um profissional/voluntário sem experiência? 

o Sistemas de apoio da prisão para problemas de saúde mental e o 

papel dos diferentes grupos de staff  

o Perceção dos reclusos sobre os sistema de apoio das prisões para 

problemas de saúde mental 

o Perceção dos reclusos sobre os fatores de satisfação do 

ambiente prisional  

 Módulo 3. Que recursos tenho? 

o Capitalizar os recursos prisionais para apoiar os problemas de 

saúde mental 

o Gestão de casos de saúde mental na prisão  

 Módulo 4. A Saúde Mental como o fator-chave fundamental para a 

(re) integração 
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o Recursos e sistemas de apoio para reclusos depois da libertação 

 

Os temas tratados pelos quatro módulos são mais explorados em unidades 

separadas dentro de cada módulo. Cada unidade de formação apresenta uma 

pequena contextualização teórica para o assunto abordado nessa unidade 

específica e também fornece orientação para as implicações da formação do 

staff no sistema prisional. Esta parte do manual pretende ser de leitura útil 

para qualquer staff prisional, especializado ou não, quer as suas funções os 

envolvam em contacto direto com reclusos que enfrentem problemas de saúde 

mental ou sejam staff envolvido na formação da consciencialização para a 

saúde mental. A segunda parte deste manual pretende ser um guia útil para os 

intermediários que irão distribuir as formações sobre problemas de saúde 

mental. Fornece informações e diretrizes sobre como envolver os participantes 

na formação, quais são os resultados da aprendizagem, como organizar a 

aprendizagem e quais as competências que participantes deverão desenvolver 

como resultado da formação. 
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Módulo I 
  
Consciencialização para a saúde mental nas prisões 

 

Definição de saúde/doença e conceitos de saúde mental para staff 

não especializado 

 

Podem os reclusos, as suas famílias e amigos, o staff prisional e as suas famílias 

serem felizes? As prisões não contam histórias de felicidade, mas de tragédia, 

sofrimento, culpa e vergonha – é como a maioria das pessoas do interior e 

exterior da prisão responde. Ainda assim, estamos prontos para aceitar que 

qualquer conflito ligado a uma prisão, seja fora ou dentro dos seus muros, seja 

de alguma forma gerido, moderado, controlado, repudiado ou defletido. Ou 

medicado, na melhor das hipóteses.  Sim, sabemos que as prisões podem causar 

danos na autonomia humana, podem degradar a dignidade e podem afetar ou 

destruir a autoconfiança. Sabemos que as prisões podem adotar valores 

autoritários que englobam violência e abuso, que a reclusão pode piorar a 

interação benéfica com os pares, fraturar laços familiares e destruir a 

estabilidade económica familiar. Sabemos como os preconceitos sobre a prisão 

e os reclusos limitam as futuras perspetivas dos/as reclusos/as de qualquer 

melhoria na seu/sua situação socioeconómica (American Friends Service 

Committee., 1971).  

A insegurança faz parte da condição humana dos reclusos. Pode ser imposta 

pelas incertezas do ambiente prisional e pela implementação das suas regras. 

As prisões representam um ambiente no qual a autoestima é abalada e, 

frequentemente, a segurança pessoal é posta em risco. Nestas circunstâncias, 

o poder aumenta e a fraqueza é um alvo para a vitimização. Isto pode fazer 

com que o recluso possa estar mais suscetível a achar que a violência é 

justificada. Esta insegurança e ameaça de aumento da violência, combinada 
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com a privação da responsabilidade pessoal, leva à vulnerabilidade, stress 

crónico, reclusão, sentimentos de perda e a uma capacidade ou vontade 

reduzida para comunicar.  Para pessoas detidas preventivamente ou para as 

que estão a cumprir sentenças indeterminadas, estes sentimentos são 

agravados pela incerteza da duração da detenção. 

 

O stress constante afeta as pessoas mentalmente, fisicamente e 

cognitivamente, com resultados que vão da exaustão física e mental ao 

burnout – uma condição partilhada não só pelo staff como pelos reclusos. Os 

traumas e o stress pós-traumático podem acelerar este desenvolvimento, 

especialmente quando ambiente prisional é caracterizado por uma 

comunicação conturbada, depreciação do trabalho por parte dos superiores, 

baixo espírito social de equipa entre os grupos de trabalho, falta de identidade 

corporativa positiva e parâmetros organizacionais, como horas extra 

acumuladas como resultado de um processo de trabalho mal organizado. Os 

reclusos enfrentam isolamento social, para além de terem perdido o contacto 

com as suas famílias desde que vieram para a prisão, enfrentam também longos 

períodos de inatividade e ócio forçado. Isto pode levar à frustração, ansiedade 

e à tentação de consumir drogas – um verdadeiro risco para a saúde mental dos 

reclusos. Não há nada pior para o bem-estar mental daqueles que têm 

dificuldades em lidar com a vida na prisão do que estar inativo. Envolver-se 

em atividades que são genuinamente produtivas e vivenciadas como relevantes 

pode ajudar os reclusos a sentir que o seu tempo dentro da prisão tem um 

propósito. 

Como se sente hoje? Em que é que pensa mais? Quão satisfatória foi a sua 

última refeição? E o seu sono ou exercícios físicos? Teve oportunidade de fazer 

algo hoje que o tenha feito sentir-se bem? O que é que aguarda ansiosamente 

para fazer hoje? O que podemos fazer juntos nos próximos dias? De que se 

sente grato agora? Estas são algumas das questões que nos podem orientar 

sobre o estado mental dos reclusos e staff. Sim, a saúde mental, quando 

disponível, dá-nos um sentimento positivo de bem-estar, que nos permite 
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sobreviver à dor, desapontamento e tristeza. A saúde mental requer resiliência, 

uma crença inerente em nós e no valor e dignidade dos outros.  

Refletir sobre saúde mental em prisões implica que suponhamos que a prisão, 

como instituição seja capaz de fornecer uma oportunidade para o 

desenvolvimento pessoal dos reclusos, sem os prejudicar a eles e aos outros. 

Para isto acontecer, os reclusos terão de sentir-se seguros e vinculados.  Se 

não se sentirem seguros, não podem ser ajudados a ter uma visão sobre seu 

próprio comportamento transgressor, e essa visão não pode ser alcançada sem 

que os reclusos e o staff sejam tratados igualmente com expectativas positivas 

e respeito (WHO, 1998). A segurança e a dignidade estão entre os fatores 

centrais que influenciam a saúde mental nas prisões. Há muitas pessoas na 

prisão que magoaram outras pessoas e ter uma atitude respeitosa em relação 

a elas não significa que estejamos a desculpar o seu comportamento, mas a 

restaurar a crença comum num mundo de mútuo respeito, segurança e 

consequentemente – humanidade. 

A maioria das evidências sobre a fraca saúde mental nas prisões foca-se nos 

transgressores e não nas suas famílias ou staff prisional. Ainda, assim, o staff 

prisional também é afetado por muitos dos mesmos problemas, incluindo 

preconceitos, risco de segurança pessoal e fracas condições de trabalho. 

Sabemos que uma vasta maioria do staff são profissionais dedicados, que se 

deparam, muitas das vezes, com falta de formação e recursos para ajudar os 

reclusos a modificarem as suas vidas.  

De forma semelhante, as famílias e companheiros dos reclusos são uma parte 

importante da sua saúde mental e bem-estar. Na investigação do AWARE, 

descobrimos que – até nas prisões onde o acesso a recursos psiquiátricos estava 

disponível – os reclusos maioritariamente diziam que a primeira pessoa com 

quem falariam sobre os seus sentimentos seria o seu companheiro ou com a 

sua família. Apoiando estas relações e as suas famílias é apoiar o principal 

recurso de bem-estar mental. 

Estar AWARE (ciente) significa ser capaz de sentir, pensar, perguntar e 

responder (através de relações humanas, da medicina, da psicologia, da 

pedagogia, do trabalho social, da cultura, da economia, do apoio para uma 
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vida normativa, etc) e estar aberto a partilhar experiências. Para que sejam 

fiáveis todos os processos positivos de saúde mental devem envolver todos os 

indivíduos afetados pela prisão em todos os papéis que possamos assumir neste 

contexto, do crime ao castigo. 

As perturbações mentais abrangem um grande grupo de problemas com 

diferentes sintomas. No entanto, estes são geralmente caracterizados por uma 

combinação de pensamentos não normativos, emoções, comportamentos e 

relações com os outros. 

A valorização da saúde mental envolve ações que promovam o bem-estar 

psicológico. Isto pode implicar criar um ambiente que apoie a saúde mental. 

As políticas em relação à saúde mental devem estar preocupadas tanto com as 

perturbações mentais como com questões mais abrangentes que promovam a 

saúde mental. A promoção da saúde mental deve ser normalizada nos 

programas e políticas governamentais e não-governamentais. Para além do 

setor da saúde, é essencial envolver os setores da educação, do trabalho, da 

justiça, dos transportes, do ambiente, da habitação e da assistência social. 

 

O objetivo geral do planeamento na saúde mental é promover o bem-estar, 

prevenir perturbações mentais, oferecer assistência, melhorar a recuperação, 

promover os direitos humanos e reduzir a mortalidade, morbilidade e 

incapacitação para pessoas com perturbações mentais. 

A gestão da saúde mental: para além do apoio dos serviços de saúde, as 

pessoas com doença mental requerem apoios e cuidados sociais. Necessitam 

de ajuda frequentemente para aceder a programas educacionais que 

satisfaçam as suas necessidades e encontrar emprego e habitação, que lhes 

possibilite viver e ser ativo nas comunidades locais. 

 

Definição da OMS tirada da página WHO Mental Health. 

A Depressão 
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A depressão é caracterizada pela melancolia, perda de interesse ou prazer, 

sentimentos de culpa ou baixa dignidade, perturbações do sono ou apetite, 

cansaço e fraca concentração. As pessoas com depressão podem ter algumas 

queixas físicas sem aparente causa. A depressão pode ser de longa duração ou 

recorrente, prejudicando substancialmente a capacidade das pessoas para 

funcionar no trabalho ou escola e lidar com a vida no quotidiano. Num estado 

mais grave, a depressão pode levar ao suicídio.  

A gestão da depressão deve incluir aspetos psicossociais, incluindo a 

identificação de fatores de stress, como problemas financeiros, dificuldades 

no trabalho ou abuso físico ou mental fontes de apoio, como membros da 

família ou amigos. A manutenção ou reativação de redes e atividades sociais 

são importantes ((Depression, n.d.). 

Perturbação Bipolar 

Um diagnóstico de bipolaridade significa ter episódios de mania e depressão 

separados por períodos de humor normativo. Os episódios de mania consistem 

em humor irritado ou euforia, hiperatividade, discurso acelerado, auto-estima 

excessiva e uma diminuição da necessidade de dormir. As pessoas que têm 

surtos maníacos, mas que não têm episódios depressivos também são 

classificados como tendo perturbação bipolar. 

Há tratamentos eficazes para tratar uma fase mais aguda da doença e prevenir 

uma recaída. Estes medicamentos estabilizam o humor. O apoio psicossocial é 

uma parte importante do tratamento (WHO | Psychosis and Bipolar Disorders, 

n.d.). 

 

Demência 

“A demência normalmente é de natureza crónica ou progressiva na qual há 

uma degradação das funções cognitivas (ou seja, da habilidade para processar 

os pensamentos) muito além do que seria esperado do envelhecimento normal. 

Afeta a memória, o pensamento, a orientação, a compreensão, o cálculo, a 

capacidade de aprendizagem, a linguagem e o julgamento.  
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A debilitação das funções cognitivas é comummente acompanhada e 

ocasionalmente antecedida pela deterioração do controlo emocional, do 

comportamento social ou da motivação. A demência é causada por uma 

variedade de doenças ou lesões que afetam o cérebro, como a doença de 

Alzheimer ou um AVC. 

Apesar de não haver um tratamento disponível para curar a demência ou para 

alterar o seu evoluir progressivo, muitos já estão em várias fases de testes 

clínicos. Muito pode ser feito, no entanto, para apoiar e melhorar a vida das 

pessoa com demência, as suas carreiras e as suas famílias.” ((Dementia, n.d.) 

 

Auto-lesão/Suicídio 

“O suicídio é o ato de intencionalmente pôr fim à própria vida. Os pensamentos 

e comportamentos  suicidas não fatais (daqui para a frente chamados de 

“comportamentos suicidas”) são classificados mais especificamente em três 

categorias: ideação suicida, que se refere a pensamentos sobre desencadear 

comportamentos intencionados para pôr fim à própria vida; planeamento do 

suicídio, que se refere à formulação de um método específico através do qual 

a pessoa tenciona morrer; e tentativa de suicídio, que se refere ao 

desencadeamento de um comportamento potencialmente auto-lesivo no qual 

há pelo menos alguma intenção de morrer. A maioria dos investigadores e 

clínicos distinguem comportamento suicida de auto-lesões não suicidas (por 

exemplo, cortar-se) que se refere a uma auto-mutilação em que a pessoa não 

tem intenções de morrer (Nock et al., 2008). 

O suicídio é frequentemente a causa de morte mais comum em contexto 

prisional. O Guia para Prevenção de Suicídios nas Prisões e em Centros de 

Detenção da OMS afirma que “Em algumas situações, os reclusos que fazem 

tentativas ou têm comportamentos suicidas são vistos como manipuladores. É 

considerado que estes reclusos usam os seus comportamentos suicidas para 

ganhar algum controlo sobre o ambiente, como serem transferidos para um 

hospital ou movidos para um contexto com menos restrições. A possibilidade 

de uma tentativa de suicídio para instigar uma fuga ou para algum outro motivo 



  19 
 

 

  
 

 

desonesto, deve estar presente nas preocupações de todos os guardas 

prisionais, particularmente nos que trabalham em áreas de segurança alta ou 

especial. Os homens detidos que tenham personalidades antissociais ou 

sociopatas podem estar mais predispostos a manipular tentativas de suicídio, 

já que estão mais propensos a ter dificuldades na adaptação à condição de 

hipercontrolo e coletiva da vida na prisão. Além do mais, para alguns reclusos, 

os comportamentos auto-lesivos podem ser uma possibilidade para reduzir a 

tensão.” (Prevention Suicide in Jails and Prisons., 2007)  

Pode ser difícil descobrir a diferença entre a auto-lesão e uma tentativa de 

suicídio, até para o próprio recluso. O guia da OMS afirma que “Há uma 

indicação que muitos incidentes envolvem não só um grande grau de intenção 

suicida como os chamados motivos manipulativos, tais como querer chamar a 

atenção para o sofrimento emocional ou querer influenciar a gestão prisional, 

como evitar a transferência para outro estabelecimento onde as visitas 

familiares serão menos frequentes” (Prevention Suicide in Jails and Prisons., 

2007). 

 

Traumatismo Cranioencefálico (TCE) 

O relatório “Traumatic Brain Injury in Prisons and Jails: An Unrecognized 

Problem” afirma que a maioria das pessoas que estão na prisão vivem com uma 

lesão traumática no cérebro. Isto pode causar sintomas como “Défices de 

atenção que tornam difícil para o recluso com TCE focar-se numa tarefa ou 

responder a ordens dadas por um guarda prisional. Em qualquer uma das 

situações pode haver uma má interpretação e, daí, dar uma ideia de desafio 

deliberado da parte do recluso.  Os défices de memória podem tornar difícil 

perceber ou lembrar-se das regras ou ordens, o que pode resultar em ações 

disciplinares da parte dos guardas prisionais. A irritabilidade ou raiva podem 

ser difíceis de controlar e levar a um incidente com outro recluso ou guarda 

prisional e a outras lesões para a própria pessoa ou outros. As respostas físicas 

e verbais lentificadas podem ser interpretadas por parte dos guardas prisionais 

como um comportamento não cooperante. Comportamentos desinibidos ou 

impulsivos, incluindo problemas em controlar a raiva e comportamentos 
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sexuais inaceitáveis, podem provocar outros reclusos ou resultar em ações 

disciplinares por parte do centro de detenção ou staff prisional.” (Traumatic 

Brain Injury in Prisons and Jails, n.d.; WHO | Neurology and Public Health, 

n.d.) 

 

Esquizofrenia e outras Psicoses 

As psicoses, incluindo a esquizofrenia, são caracterizadas por distorções no 

pensamento, perceção, emoções, linguagem, sentido de identidade e 

comportamento. As experiências psicóticas mais comuns incluem alucinações 

(ouvir, ver ou sentir coisas que não existem) ou delírios (fixadas em falsas 

crenças ou suspeições que são firmemente sustentadas mesmo quando há 

evidência do contrário). Esta perturbação pode fazer com que as pessoas que 

são afetadas tenham dificuldade em trabalhar ou estudar normalmente. O 

tratamento com medicação e o apoio psicossocial é eficaz. A facilitação e 

assistência para habitação e emprego podem agir como base para pessoas com 

doenças mentais severas, incluindo a esquizofrenia (Schizophrenia, n.d.). 

 

Perturbações de desenvolvimento, incluindo o autismo  

Uma perturbação de desenvolvimento é um termo abrangente que cobre uma 

deficiência intelectual e perturbações de desenvolvimento generalizados, 

incluindo o autismo. Os sintomas das perturbações de desenvolvimento 

generalizados, como o autismo, incluem um comportamento social, a 

comunicação e a linguagem   reduzidos e um leque reduzido de interesses e 

atividades que são específicas do indivíduo e feitas repetidamente. 

As perturbações de desenvolvimento têm origem, frequentemente, na infância 

ou na primeira infância. As pessoas que sofrem destas perturbações, 

ocasionalmente exibem algum grau de deficiência intelectual. Estruturar 

rotinas ajuda a prevenir stress desnecessário, com horas certas para comer, 

fazer exercício, aprender, estar com outros e dormir. Deve haver um 

acompanhamento regular por parte dos serviços de saúde para adultos com 
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perturbações de desenvolvimento para que as suas necessidades de assistência 

sejam asseguradas (Autism Spectrum Disorders, n.d.). 

 
 
Referências 

American Friends Service Committee. (1971). Struggle for justice: a report on 

crime and punishment in America, prepared for the American Friends Service 

Committee. New York : Hill & Wang. 

WHO Regional Office for Europe. (1998). MENTAL HEALTH PROMOTION IN 

PRISONS. 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/99016/E64328.pdf 

Autism spectrum disorders. (n.d.). Retrieved 30 September 2020, from 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-

disorders 

Dementia. (n.d.). Retrieved 30 September 2020, from 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia 

Depression. (n.d.). Retrieved 30 September 2020, from 

https://www.who.int/westernpacific/health-topics/depression 

Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., & Lee, S. 

(2008). Suicide and Suicidal Behavior. Epidemiologic Reviews, 30(1), 133–154. 

https://doi.org/10.1093/epirev/mxn002 

Prevention suicide in jails and prisons. (2007). World Health Organization, 

International Association for Suicide Prevention (IASP). 

Schizophrenia. (n.d.). Retrieved 30 September 2020, from 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia 

Traumatic Brain Injury in Prisons and Jails. (n.d.). 5. 

WHO | Neurology and public health. (n.d.). WHO; World Health Organization. 

Retrieved 30 September 2020, from 

http://www.who.int/mental_health/neurology/en/ 



  22 
 

 

  
 

 

WHO | Psychosis and bipolar disorders. (n.d.). WHO; World Health 

Organization. Retrieved 30 September 2020, from 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/psychosis/en/ 

 

Perceção dos fatores que influenciam a saúde mental 

O resultado de um estudo com grupos focais (Nurse, 2003) sobre a influência 

de fatores ambientais na saúde mental nas prisões, revelou que os reclusos 

relataram que longos períodos de isolamento com pouco estímulo mental 

contribuíram para uma saúde mental empobrecida e levaram à intensificação 

de sentimentos como a raiva, a frustração e a ansiedade. Os reclusos disseram 

que   abusavam de drogas para aliviar as longas horas de tédio. A maioria dos 

grupos focais identificaram as relações negativas entre o staff e os reclusos 

como um problema importante que afeta os níveis de stress dos mesmos. Os 

grupos de staff prisional descreveram um “círculo de stress” em que a cultura 

prisional, a organização e a escassez de staff causa grandes níveis de stress nos 

próprios, resultando num adoecimento, que, por seu lado, causa maior stress 

nos restantes. A escassez de staff também afeta os reclusos, que ficam presos 

mais tempo nas suas celas e a frustração consequente é libertada no staff, 

agravando ainda mais a situação. A insuficiência de staff também afeta o 

controlo e monitorização do bullying e reduz a quantidade de tempo que os 

reclusos podem manter contacto com as suas famílias. 

Os fatores chave do ambiente prisional que influenciam a saúde mental dos 

reclusos incluem o isolamento e falta de estímulos mentais, os abusos de 

drogas, as relações negativas com o staff prisional, o bullying e a falta de 

contacto com a família. Os problemas principais que influenciam a saúde 

mental do staff incluem falta de apoio por parte da gestão, uma cultura de 

trabalho negativa, a segurança do staff e níveis de grande stress que aumentam 

o adoecimento do staff, que, por sua vez, causa níveis de stress mais elevados.  

 

Isolamento e falta de estímulos mentais 
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Os reclusos em prisão preventiva, os já sentenciados e os guardas prisionais 

fizeram notar o efeito negativo de estar fechado 23 horas por dia na saúde 

mental dos reclusos. Os que estão em prisão preventiva normalmente não 

trabalham nem têm acesso a educação, enquanto que muitos dos reclusos já 

sentenciados têm acesso limitado a ambos. Os reclusos falaram sobre como a 

falta de atividades e estímulos mentais levavam a um stress extremo, à raiva 

e à frustração. 

Os grupos focais pensam que qualquer atividade, seja exercício físico, trabalho 

ou educação, seja benéfica.  

Os grupos focais de staff (que não incluíam guardas prisionais) pensam que a 

educação é particularmente importante para os reclusos, especialmente para 

aqueles que têm pouca literacia. 

 

As relações negativas com o staff prisional  

Todos os reclusos dos grupos focais descrevem um ciclo de atitudes negativas 

no qual, se um guarda prisional tratou mal um recluso, os restantes reclusos 

tornam a sua vida mais difícil, o que causa mais stress entre os guardas. Isto 

foi obtido por uma série de comentários no grupo focal feminino.  

Todos os grupos focais de reclusos (exceto reclusos sentenciados) sugeriram 

que o staff deveria ter mais formação e ser mais valorizado, e que haver mais 

staff reduziria os níveis de stress nos reclusos. Os reclusos em prisão preventiva 

descreveram a forma como menos staff aumentava a quantidade de tempo 

passado nas celas, o que faz com que seja mais difícil lidar com os reclusos,  e 

consequentemente aumente os níveis de stress do staff e dos reclusos. 

 

A Regra do Bullying 

Quarenta e cinco reclusos (condenados por abuso sexual, abuso infantil ou 

vulneráveis ao abuso por parte de outros reclusos) salientaram como problema 

o bullying por parte de outros reclusos, apesar de outro grupo focal de reclusos 

não falar nestes casos mas referirem o bullying por parte de membros do staff 
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(ver acima). Um participante do grupo dos 45 descreveu como o bullying por 

parte de outros reclusos afetava a sua saúde mental. 

Alguns membros do grupo focal estavam resignados ao bullying, dizendo que 

não o conseguiam parar, enquanto outros diziam que ainda afetava a saúde 

mental e era o principal motivo para a existência de pessoas doentes na sua 

ala. 

As sugestões para reduzir o bullying envolvia haver supervisão suficiente por 

parte dos guardas prisionais mais antigos, especialmente na hora das refeições. 

 

Cultura e ambiente de trabalho 

A redução dos níveis de staff e o crescimento simultâneo do número de reclusos 

nos últimos anos, foi frequentemente indicado como a causa de stress no staff. 

Os reclusos têm menos tempo fora das celas agora que há menos membros do 

staff para os supervisionar, o que faz crescer tensões entre o staff e os reclusos. 

Isto leva, também, a menos satisfação pelo trabalho por parte do staff. Os 

fatores que foram identificados como responsáveis pelo aumento dos níveis de 

stress no staff são: um estilo de gestão pobre, falta de comunicação, 

informação insuficiente e falta de continuidade de cuidados aos reclusos. 

O staff compreende a sua própria contribuição para o stress no seu trabalho, 

descrevendo como a cultura machista nas prisões faça com que seja difícil para 

os guarda prisionais revelarem o que sentem e falar sobre os seus problemas. 

O grupo de cuidados de saúde demonstrou preocupação sobre a sua segurança 

já que alguns deles têm de entrevistar reclusos nas suas infraestruturas 

inadequadas. Todo o grupo considera que isto é importante e que reflete o 

sentimento geral de isolamento.  

O staff (não incluía guardas prisionais) deu menos ênfase aos seus níveis de 

stress no trabalho, mas descreveram a forma como outros membros do staff 

descarrega o seu próprio stress neles. Os guardas prisionais consideram que o 

stress era a coisa mais importante que afetava a sua saúde no trabalho; um 

aspeto importante a considerar era o medo da violência. 
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Círculo de stress 

Vários casos de stress - incluindo níveis de staff reduzidos, a cultura prisional, 

a gestão prisional e o medo pela sua própria segurança – foram descritos 

frequentemente como estando interligados e como aumentando os níveis de 

stress globais. Esta situação foi descrita por um membro do grupo de cuidados 

de saúde como um “círculo de stress”, segundo o qual a baixa moral e a 

escassez de staff aumentam os níveis de stress, o que faz com que aumentem 

as taxas de adoecimento entre o staff, reduz os níveis de staff, adicionalmente 

baixa a moral do staff remanescente e leva a mais stress e mais adoecimento 

dos próprios. 

Os resultados deste grupo focal mostraram de uma forma mais ampla como os 

fatores ambientais e organizacionais afetam a saúde mental no contexto 

prisional.  

Longos períodos na cela com pouca atividade ou estímulo mental têm um 

impacto negativo na saúde mental dos reclusos, tendo ou não uma doença 

mental prévia. 

Pode gerir-se estes fatores reduzindo o número de reclusos ou aumentar os 

níveis de staff – por exemplo, pela prestação de cuidados de saúde ocupacional 

para abordar os altos níveis de adoecimento entre o staff e melhorar a 

comunicação por parte do staff, a sua formação, supervisão e trabalho de 

equipa. Isto iria reduzir o tempo que os reclusos passam na cela e começar a 

alterar o ambiente de cultura na prisão, o que por sua vez pode ter um impacto 

significantemente positivo na saúde mental dos reclusos. 
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Consciencialização para as dificuldades associadas aos rótulos 

impostos pela doença mental 

Há mais de 10 milhões de pessoas presas neste momento, com mais 30 milhões 

de reclusos em circulação ao longo do ano. As investigações mostraram de 

forma consistente que os reclusos têm taxas altas de perturbações 

psiquiátricas e, em alguns países, há mais pessoas com doenças mentais 

severas nas prisões do que em hospitais psiquiátricos. Apesar de haver uma 

grande necessidade, estas perturbações são frequentemente mal 

diagnosticadas e tratadas (Fazel et al., 2016).  

O impacto dos rótulos colocados pela doença no preconceito vivido pelas 

pessoas com problemas de saúde mental é um assunto de debate permanente. 

Alguns argumentam que os rótulos têm uma influência negativa nos 

julgamentos e devem ser evitados em detrimento de informações que 

enfatizem a existência de um continuo de saúde / doença mental. Outros 

acreditam que os sintomas comportamentais têm uma influência mais poderosa 

no preconceito do que os rótulos (Dolphin & Hennessy, 2017).  

Os rótulos podem exacerbar os sintomas e alguns deles, como a perturbação 

de personalidade, podem também agravar a depressão e ansiedade assim como 

potenciar um mau comportamento (Robinson, 2009). Além disso, os rótulos 

para as doenças do foro mental têm o potencial de criar, não só, preconceito 

como alienar indivíduos. Pode fazer-nos cair facilmente numa armadilha de 

pensamento dicotómico. Ou se tem um problema de saúde mental ou não e, 

então, é-se saudável. Os rótulos criam uma divisão artificial entre o “normal” 

e o “anormal”. Assim, estamos inclinados a tratar as anormalidades aparentes 

como entidades discretas e tratáveis, como a ansiedade, a depressão e outras 

perturbações psicológicas. Assim que este tipo de pensamento é incorporado, 

pode tornar-se institucionalizado pelos cuidados de saúde a ponto de reforçar, 

em vez de aliviar, os sintomas apresentados (Langer, 2016).  

Tendo em vista as suas características e objetivo fundamental, a teoria da 

rotulagem é difícil de aplicar ao diagnóstico e tratamento de reclusos com 
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doença mental. A teoria da rotulagem tem aplicação a processos gerais da 

sociedade, enquanto que a prisão é um ambiente institucional abrangente onde 

as interações sociais ocorrem dentro de um microambiente único. Os reclusos 

já passaram por alguns, senão por todos os processos de serem rotulados de 

criminosos e, portanto, de acordo com os teóricos da rotulagem, já adquiriram 

um status de comportamento desviante que fará com que seja difícil 

conseguirem funcionar mais tarde como adultos normais. Assim, a questão de 

diagnosticar e tratar (ou seja, rotular) alguns dos reclusos na prisão como 

doentes mentais não é um processo que se encaixa bem no paradigma 

desenvolvido pela teoria da rotulagem. Os processos têm várias coisas em 

comum e algumas delas podem ser problemáticas. Os psicólogos que trabalham 

nas prisões podem esperar encontrar pontos de tensão nas suas interações com 

os guardas prisionais, bem como com os reclusos, especialmente os que fingem 

ter uma doença mental para obter vantagens no processo de justiça criminal 

(Dunn & Steadman, 1982).  

No caso dos reclusos,  a rotulagem de doenças mentais pode muitas vezes levar 

ao preconceito por parte do staff da prisão, dos media e dos público em geral. 

Como resultado do preconceito associado à doença mental, os indivíduos 

afetados muitas vezes fazem de tudo para ocultar a sua condições e evitar 

procurar o tratamento necessário, o que pode piorar a sua doença. Além disso, 

os recursos para aqueles que precisam de cuidados comunitários e de 

internamento hospitalar estão drasticamente sobrecarregados. O resultado 

combinado desses fatores é que as pessoas que precisam mais  de cuidados de 

saúde mental adequados - preventivos e restauradores - correm um risco 

considerável de se encontrarem na cena da justiça criminal (Andrewartha, 

2010).  

A educação, como meio de desafiar o preconceito em relação à doença mental, 

pode ser alcançada de muitas maneiras, mas é, em princípio, o ato de informar 

o público sobre as realidades da doença mental e abordar as falácias atuais. 

Ao contrário do protesto, que essencialmente não faz mais do que aconselhar 

o público sobre o que não se deve fazer ou pensar,  a educação opera 

oferecendo informações factuais e contrastando os mitos prevalecentes com 
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verdades legítimas a respeito da doença mental para substituir informações 

imprecisas por fatos. A educação, neste contexto, não visa tornar o grande 

público especialista em doença mental. Em vez disso, destina-se a fornecer 

dados factuais suficientes nos quais o público se pode basear para desafiar os 

equívocos existentes sobre a doença mental. 

Os programas de educação e formação são os meios mais populares de 

combater o preconceito da doença mental, já que são fáceis de utilizar e 

disseminar. Além disso, tiveram taxas de sucesso bastante razoáveis. Embora 

haja uma correlação positiva entre ser informado em relação às doenças 

mentais e uma relutância em apoiar os preconceitos em relação à doença 

mental, é incerto se as campanhas educacionais direcionadas realmente 

transformam as pessoas leigas em conhecedores a respeito da doença mental. 
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Recursos adicionais, dicas e sugestões  

  

Verifique esta  apresentação do evento de formação do staff  AWARE, onde 
a perita dr. Olga Themeli da University of Crete partilha a sua visão dos 
efeitos da prisão na saúde mental dos reclusos.  
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Módulo II 
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Módulo II 
  
O que poderia / devia eu (ou meus colegas) fazer como um 
profissional / voluntário sem experiência? 

 
 
Sistema de apoio da prisão para questões de saúde mental e o papel 

dos diferentes grupos de funcionários 

Visto que há mais de um motivo pelo qual as pessoas com doença mental se 

envolvem no sistema de justiça criminal, é improvável que qualquer 

abordagem reduza consistentemente a reincidência e evite a atividade 

criminosa deste grupo. Neste ponto, a maioria dos programas de prevenção e 

intervenção para reclusos com doença mental concentra-se em fornecer acesso 

a tratamentos de saúde mental ou medicamentos psiquiátricos. Os reclusos 

com doença mental demonstram muitos dos mesmos fatores de risco para a 

atividade criminosa que os reclusos sem doença mental, sendo provável que 

programas que abordam por vias indiretas a criminalidade, como a pobreza, o 

emprego, a habitação, o apoio social e o abuso de substâncias, sejam úteis. 

Programas bem-sucedidos para reclusos com doenças mentais que 

efetivamente previnam ou quebrem o ciclo do seu envolvimento na justiça 

criminal são possíveis, mas estes programas necessitam ser abrangentes - 

abordando as necessidades holísticas desta população de alto risco, ao invés 

de um foco único nos sintomas de saúde mental e no seu tratamento. Ministrar 

estes programas em idades mais jovens também pode ser benéfico para a 

intervenção. A idade adulta é o ponto chave no qual os sintomas se 

desenvolvem e o envolvimento com a justiça criminal geralmente começa 

(Peterson & Heinz, 2016). 

Ao apoiar reclusos com problemas de saúde mental, a via para os cuidados de 

saúde disponível no nível prisional deve incluir o envolvimento de vários grupos 

do staff com responsabilidades específicas. O esquema proposto por Paton 
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(2004), conforme citado em (Musselwhite et al., 2004), conforme apresentado 

na introdução do Programa de Formação AWARE, descreve quatro níveis de 

intervenção nos cuidados de saúde mental: 

Nível 1 :Reconhecimento de problemas de 

saúde mental e risco de suicídio 

 

Todo o staff que esteja em contato com os 

reclusos. 

Nivel 2: Intervenção de ajuda de primeira 

linha (avaliação e gestão de crises) 

Alguns membros do staff: equipas de 

avaliadores ACCT, guardas prisionais com 

formação em saúde mental, guardas 

prisionais superiores / gestores das alas, 

agentes responsáveis pela liberdade 

condicional, psicólogos, capelães, 

professores, gestores de formação, 

enfermeiras. 

Nível 3: Cuidados continuados (casos 

menos desafiantes / complexos) 

Enfermeiros/as de cuidados primários, 

médicos/as, trabalhadores na área de saúde 

mental de cuidados primários (por exemplo, 

psicólogos da saúde), alguns capelães, 

psicólogos (que possam fazer intervenções 

em situações de  automutilação). Alguns 

funcionários irão trabalhar na fronteira dos 

níveis 2 e 3. 

Nível 4: Cuidados continuados (casos mais 

desafiantes / complexos) 

Staff de saúde mental dentro do 

estabelecimento prisional; em 

estabelecimentos sem serviços, staff de 

saúde mental da comunidade. 

 

Dentro da formação sobre Consciencialização para a Saúde Mental para o staff 

prisional (Musselwhite et al., 2004), foi desenvolvido um esboço de duas novas 

competências que abordam questões de saúde mental na prisão, sendo estas a 

função de guardas prisionais com ligação à saúde mental e a função de 

avaliador. 

 

O papel de um avaliador de saúde mental na prisão 
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Um avaliador ACCT atua principalmente como um apoio para o staff do 

estabelecimento prisional, ajudando-os a decidir sobre os cuidados adequados 

para atender às necessidades individuais dos reclusos e (em conjunto) tomar a 

decisão sobre quem deve ser encaminhado para os cuidados de saúde e quem 

não deve. 

 

O avaliador do ACCT é um membro da equipa multidisciplinar composta por 

guardas prisionais e outro staff, como capelães, agentes de liberdade 

condicional, psicólogos e enfermeiras. Ocasionalmente, de acordo com os 

procedimentos locais, o avaliador do ACCT será chamado para realizar uma 

avaliação e, apenas durante esse período, ficará impossibilitado de cumprir as 

suas funções normais. As tarefas de um avaliador ACCT são: 

 dar resposta à situação de um recluso identificado como suicida, que se 

automutilou ou que é considerado vulnerável / em risco por outro motivo 

(por exemplo, por ter uma doença mental). 

• Entrevistar o indivíduo; construir um rapport com ele ou ela; explicar o 

objetivo da conversa; discutir confidencialidade e partilha de 

informações; explorar os problemas que está a enfrentar do seu próprio 

ponto de vista; explorar possíveis sinais de depressão, pensamentos 

suicidas, intenções e planos; explorar as opiniões dos reclusos sobre os 

seus pontos fortes, recursos e o que os pode ajudar; e, durante a 

realização da entrevista, observar o recluso quanto a sinais de psicose. 

 

• Antes ou depois da entrevista, reunir informações pertinentes sobre o 

risco com os guardas prisionais responsáveis pela ala/ficheiros da 

ala/registo central. Por exemplo, ter recebido ou estar à espera de uma 

sentença longa; ter cometido um crime violento, especialmente o 

homicídio de um membro da família; ter cometido uma violação; quais 

as suas memórias; estar isolado numa ala e da equipa de cuidados de 

saúde (incluindo tratamento psiquiátrico atual ou recente); ter 

dependência de drogas / álcool; e evidência de doença física dolorosa 

ou terminal. 
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• Em conjunto com o recluso e o gestor do estabelecimento, estimar o 

nível de risco de suicídio (baixo, médio ou alto) e elaborar um plano de 

cuidados. Isto deverá incluir, quando considerado apropriado, o 

encaminhamento do recluso para avaliação e cuidados de saúde mental. 

• Estabelecer boas relações de trabalho com o staff do estabelecimento e 

com os outros colegas, especialmente aqueles que podem fazer parte 

de um plano de cuidados, incluindo o staff dos cuidados de saúde. 

 

O papel de um guarda prisional com formação em saúde mental 

Além de suas funções regulares, o guarda prisional com formação em saúde 

mental também deverá ser capaz de: 

 

• Consciencializar os reclusos sobre o risco potencial de desenvolver, e 

aqueles que já podem estar a enfrentar, problemas de saúde mental; 

• Assumir a liderança para ser o primeiro ponto de contacto para questões 

relacionadas com a saúde mental dos reclusos; 

• Oferecer orientação, apoio, informação e conhecimento com base em 

evidências sobre as questões de saúde mental dos reclusos aos outros 

colegas da sua ala; 

• Estabelecer boas relações de trabalho, comunicar e ajudar formal e 

informalmente outros colegas, como outros guardas prisionais, a equipa 

de saúde,  psicólogos e avaliadores ACCT nas questões de saúde mental; 

• Responder adequadamente, dentro de sua esfera de competências, às 

necessidades de saúde mental dos reclusos. 

Referências 

Peterson, J., Heinz, K. (2016) "Understanding Offenders with Serious Mental 

Illness in the Criminal Justice System," Mitchell Hamline Law Review: Vol. 42: 

Iss. 2, Article 3. Available at: 

http://open.mitchellhamline.edu/mhlr/vol42/iss2/3  



  35 
 

 

  
 

 

Musselwhite, C., Freshwater, D., Jack, E., & Maclean, L. (2004, September). 

Mental Health Awareness for Prison Staff. Institute of Health and Community 

Studies, Bournemouth University. 

https://core.ac.uk/download/pdf/75079.pdf 

 

Perceção dos reclusos sobre o sistema de apoio prisional para as 

questões de saúde mental 

É aceite e está documentado que os ambientes prisionais desempenham um 

papel na manifestação e no agravamento dos problemas de saúde mental. Na 

verdade, existem vários estudos que mostraram taxas de prevalência 

significativamente mais altas entre reclusos, quando comparados à população 

em geral (Bradley, 2009; Fazel & Danesh, 2002). Consequentemente, a tarefa 

de prestar cuidados de saúde mental dentro das prisões é dificultada pelo 

próprio contexto, bem como pela multiplicidade de variáveis e necessidades 

que se deve considerar no tratamento de reclusos. 

 

De fato, muitos estudos foram realizados sobre as necessidades e melhores 

práticas no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento de pacientes em 

ambientes prisionais no contexto da saúde mental, mas, infelizmente, a 

maioria deles tem se concentrado no assunto pelo ponto de vista dos 

terapeutas e dos próprios profissionais de saúde e não dos reclusos que, afinal, 

são os próprios destinatários da prestação de cuidados (Morgan, Rozycski & 

Wilson, 2004). Num dos poucos estudos que se focou na perceção de reclusos 

sobre o apoio prestado à saúde mental dentro das prisões, conduzido por 

Morgan et al. em 2004, uma imagem mais clara sobre as opiniões dos reclusos 

tornou-se disponível. O que foi interessante  neste estudo foi o facto de que 

nenhuma das crenças estereotipadas sobre como os reclusos consideravam a 

terapia foi sustentada (ou pelo menos foi significativamente prevalecente). 

Poucos reclusos pensavam que o tratamento era para pessoas “fracas” ou que 

poderia ser usado contra eles num julgamento. O mesmo acontecia em relação 

a ser um informante ou à possibilidade de confundir profissionais de saúde 
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mental com policias disfarçados para conseguirem uma confissão. 

Contrariamente, os aspetos mais importantes que afetam as decisões dos 

reclusos parecem ser a falta de orientação adequada sobre onde e como 

procurar ajuda e o facto de preferirem conversar sobre os seus problemas 

pessoais com familiares e amigos (talvez um resquício da crença estereotipada 

de que ambos atuam como formas equivalentes de ajuda). Além disso, 

problemas com a falta de formação adequada e falta de staff nas prisões em 

detrimento de uma população de reclusos cada vez maior também parece 

produzir estes efeitos (Offender Health Research Network, 2010).  

Em geral, parece que as principais preocupações dos reclusos não residem 

tanto nas suas perceções ou no medo da terapia de saúde mental, mas sim na 

indisponibilidade e falta de eficiência e diagnóstico e tratamento adequados 

quando se trata de obter o que necessitam. Além do mais, devido ao acima 

descrito, parece haver um foco nos casos comportamentais “claros” de doença 

mental na prisão devido à perceção de ameaça ao ambiente prisional, deixando 

perturbações mais subtis ou menos relacionadas à agressão, em grande parte, 

não diagnosticadas ou tratadas. Na verdade, os casos que não respondem à 

medicação sedativa parecem ser amplamente ignorados devido à alocação e 

disponibilização de recursos (Gonzalez & Connell, 2014).  

 

Resultados do estudo 

Os resultados do nosso estudo parecem corroborar as escassas investigações 

anteriores. De facto, 50% dos nossos inquiridos disseram que receberam apoio 

ao nível da saúde mental em algum momento das suas vidas, mais da metade 

(53%) recebeu ajuda dentro da prisão e 12% dentro e fora da prisão e outros 

35% receberam ajuda apenas fora da prisão. 65% consideraram útil, mas um 

terço não. Alguns dos inquiridos aproveitaram a oportunidade para declarar 

por que consideraram o apoio útil ou não, enfatizando que a ajuda dentro da 

prisão não é tão útil quanto fora da prisão, principalmente devido à falta de 

recursos. 
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Além disso, uma preocupante percentagem de 20% afirma não ter recebido a 

ajuda que pediram. Para além do mais, os reclusos parecem acreditar na 

generalidade que o staff da prisão zela pelos seus interesses, mas a 

percentagem é pouco acima de 50%, tornando-a ambígua e problemática na 

melhor das hipóteses. De forma alarmante, cerca de 40% relata que não são 

levados a sério ao expressar sentimentos negativos e que não podem marcar 

uma consulta com um profissional de saúde mental em tempo razoável apenas 

pelo seu pedido. Esta situação, de facto, sustenta investigações anteriores que 

parecem constatar que devido à falta de staff e formação insuficiente dos 

funcionários da prisão, a maioria dos reclusos (85%) prefere falar sobre os seus 

problemas com amigos e familiares, ocorrendo também em Morgan et al. (2004) 

e no estudo do National Institute of Health (rede de pesquisa sobre saúde em 

reclusos) no Reino Unido (2010). 

 

Implicações na formação do staff 

Considerando tudo o que foi dito, podemos tirar algumas conclusões sobre as 

áreas em que o staff prisional e / ou o estado podem melhorar e focar suas 

tentativas de se tornarem melhores prestadores de cuidados de saúde mental 

para os reclusos. Em primeiro lugar, no que se refere ao Estado, é imperativo 

uma maior disponibilização de qualificações ao staff prisional, bem como maior 

financiamento de cargos que cubram questões de saúde mental nos reclusos, 

não apenas no plano comportamental (por meio do uso de drogas) como é usual 

até agora, mas também no plano psicológico, fornecendo funcionários que 

tenham tempo e recursos para ouvir as verdadeiras necessidades de saúde 

mental dos reclusos, mesmo que nem sempre sejam acompanhadas por tais 

comportamentos. O estado também deve definir melhores padrões de controlo 

e avaliação, atualizar métodos arcaicos de diagnóstico que não são adequados 

e ajustados para ambientes prisionais nos dias que correm. 

Por parte do staff prisional, é imprescindível a criação de novos paradigmas, a 

partir das reais necessidades e vozes dos reclusos. Não seria um bom sinal de 

que esta parte do projeto obtivesse fundamento em fontes não académicas e 

investigações que se baseavam nas experiências e crenças de reclusos e não de 
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profissionais. As vozes dos reclusos necessitam ser ouvidas e consideradas no 

planeamento de tais intervenções, tratamentos e ferramentas de diagnóstico 

que serão desenvolvidas e amplamente utilizadas. Além disso, o staff prisional 

deverá ter formação especializada em relação às necessidades dos reclusos e 

às especificidades do contexto prisional (os efeitos na saúde física e mental, 

etc.). Por fim, e provavelmente o mais importante, seria de extrema utilidade 

se os profissionais de saúde mental pudessem construir competências 

interpessoais específicas para o contexto, com o objetivo de ganhar a 

confiança dos reclusos, visto que há uma tendência de sempre se referirem à 

família e amigos e desconsiderarem os psicólogos / psiquiatras, talvez com uma 

campanha de consciencialização sobre as diferenças e vantagens que um 

profissional de saúde mental pode oferecer em comparação com um amigo, 

cônjuge ou membro da família, a fim de promover a participação voluntária de 

reclusos em tais programas. 

Referências 

Bradley K. (2009). The Bradley Report: Lord Bradley’s review of people with 

mental health problems or learning disabilities in the criminal justice 

system. London: Department of Health. 

Fazel S & Danesh J. (2002). Serious mental disorder in 23000 prisoners: a 

systematic review of 62 surveys. Lancet 359: 545-50. 

Gonzalez, J. M., & Connell, N. M. (2014). Mental Health of Prisoners: Identifying 

Barriers to Mental Health Treatment and Medication Continuity. American 

Journal of Public Health, 104(12), 2328-2333. 

doi:10.2105/ajph.2014.302043 

Morgan, R. D., Rozycki, A. T., & Wilson, S. (2004). Inmate Perceptions of Mental 

Health Services. Professional Psychology: Research and Practice, 35(4), 

389-396. doi:10.1037/0735-7028.35.4.389 

The pathway of prisoners with mental health problems through prison health 

services and the effect of the prison environment on the mental health 

of prisoners (Rep.). (2010). UK: The Offender Health Research Network. 



  39 
 

 

  
 

 

 

Perceções dos reclusos sobre os determinantes da satisfação com o 

ambiente prisional 

Poucas investigações foram realizadas sobre a satisfação dos reclusos com a 

prisão. No entanto, a satisfação dos reclusos com a instituição parece ser um 

bom indicador da perceção destes em relação à qualidade da prisão (Molleman 

& van Ginneken, 2015). Isto é importante porque esperamos que um serviço 

melhor cumprisse os seus objetivos com mais eficiência, atendendo às 

necessidades dos reclusos, promovendo a sua reabilitação e, em última análise, 

ajudando-os a desistirem da criminalidade. Vários fatores podem estar 

associados à redução / aumento da perceção da qualidade da prisão, como o 

apoio social, o contacto com o ambiente externo, a saúde mental dos reclusos 

e a disponibilidade de serviços e estruturas de apoio. Num contexto onde as 

questões de saúde mental podem desempenhar um papel importante, 

considerando a alta prevalência de doenças mentais (cf. Fazel & Danesh, 

2002), o projeto AWARE argumenta que as barreiras à aplicação de planos de 

saúde mental e à procura de ajuda terão um impacto sobre a satisfação dos 

reclusos com a instituição. A decisão de procurar ajuda nos serviços de saúde 

mental pode ser influenciada pelas crenças e atitudes dos reclusos, como 

pensar que os serviços de saúde mental são apenas para loucos ou ter medo de 

ser visto como fraco, ou a falta de confidencialidade (Morgan, Rozycki, & 

Wilson, 2004). As origens do apoio aos reclusos desempenham um papel 

importante no bem-estar dos mesmos. Os resultados de uma revisão 

sistemática da literatura demonstram que as visitas têm um efeito positivo no 

bem-estar dos reclusos, reduzindo a reincidência e o comportamento violento 

(De Claire & Dixon, 2015). O contacto dos reclusos com o mundo exterior (ou 

seja, a possibilidade de manter contacto com a família, amigos, advogado) 

também deve reduzir o desconforto da prisão (Molleman & Leeuw, 2012) e, 

portanto, contribuir para a perceção dos reclusos sobre a qualidade da prisão. 

Outras fontes de apoio incluem as formais disponíveis nas prisões, como 

guardas prisionais, a equipa técnica e os voluntários. Estas fontes podem ser 

importantes para ajudar os reclusos a lidar com diferentes problemas. 
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Conforme mencionado por Mitchell e Latchford (2010), os reclusos que lutam 

contra a depressão ou outros problemas de saúde mental procurarão pessoal 

técnico (por exemplo, médicos), enquanto os reclusos que enfrentam bullying 

ou discriminação procuram o apoio dos guardas prisionais. Portanto, 

defendemos que a disponibilidade destas fontes de apoio contribuirá para 

aumentar a perceção dos reclusos em relação à qualidade da prisão. 

 

AWARE - resultados de um estudo com reclusos em 5 países da UE. 

Introdução 

Considerando os objetivos do projeto AWARE, a parceria visou compreender 

como os reclusos percecionam o sistema de saúde mental dentro do sistema 

de justiça criminal e a sua experiência em estruturas de apoio à saúde mental. 

 

Método e Design 

Os dados foram recolhidos em 5 países diferentes da UE que fazem parte da 

parceria AWARE. Obteve-se um total de 497 respostas ao questionário de 

avaliação de necessidades AWARE que foi usado para entender os 

determinantes da satisfação dos reclusos com a instituição. A distribuição dos 

casos entre os países pode ser encontrada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de participantes por países parceiros 

 Número de participantes % 

  Portugal 135 27,2 

Alemanha 100 20,1 

Roménia 94 18,9 

Grécia 95 19,1 

Bulgária 73 14,7 

Total 497 100,0 
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Resultados 

Os resultados foram calculados com a amostra geral e para cada país. Os 

indicadores compostos foram construídos somando os diferentes itens após 

garantir uma boa consistência interna. Usando os dados dos 5 países, os 

resultados mostram que o contacto com o ambiente externo e a perceção dos 

reclusos de que o staff se preocupa com o seu bem-estar são os determinantes 

significativos da satisfação com a instituição. Nomeadamente, os dados 

mostram que para cada ponto adicional no indicador de contacto com o mundo 

exterior, há um aumento de 28% na probabilidade de os reclusos dizerem que 

estão satisfeitos com a instituição. Por outro lado, a perceção dos reclusos de 

que o staff se preocupa com seu bem-estar é o indicador mais forte da 

qualidade da prisão. Na verdade, um aumento de 1 unidade neste indicador 

aumenta a probabilidade de que os reclusos digam que estão satisfeitos com a 

instituição num fator de 1,61 (61%). 

Os resultados variam por país, com diferentes determinantes da qualidade da 

prisão aparecendo da seguinte forma: 

 Em Portugal, o contacto com o mundo exterior e a perceção dos reclusos 

de que o staff se preocupa com o seu bem-estar foram determinantes 

positivos da satisfação com a prisão, enquanto as barreiras à utilização 

de serviços de saúde mental foram um preditor negativo. Ou seja, para 

cada barreira adicional sinalizada pelos inquiridos, a probabilidade de o 

recluso considerar que está satisfeito com a instituição diminui 32%; 

 Na Alemanha, a perceção de que o staff se preocupa com seu bem-estar 

foi o único indicador positivo significativo de satisfação com a prisão. Os 

reclusos que pensam que o staff se preocupa com o seu bem-estar têm 

82% mais probabilidades de ficarem satisfeitos com a instituição. O outro 

preditor significativo na amostra alemã foi o indicador de saúde mental 

dos reclusos. Os resultados mostram que os reclusos com menos 

preocupações diárias têm maior probabilidade de ficarem satisfeitos 

com a instituição prisional. Na verdade, vendo o outro lado da moeda, 
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cada preocupação diária adicional reduz a probabilidade de que o 

recluso esteja satisfeito em 42%; 

 Com os dados romenos, apenas um preditor parece ser estatisticamente 

significativo. O número de preocupações diárias mostra uma relação 

negativa com a satisfação dos reclusos com a instituição. Isto significa 

que para cada preocupação diária adicional mencionada pelos inquiridos, 

a satisfação com a instituição aumenta numa proporção de 0,54. Ou seja, 

para cada preocupação diária adicional, é 46% menos provável que o 

recluso esteja satisfeito com a prisão; 

 Na Grécia, o único indicador significativo da satisfação dos reclusos com 

a prisão foi a perceção de que o staff se preocupa com seu bem-estar. 

Este preditor foi muito forte, mostrando que um aumento numa unidade 

na escala composta aumenta em 126% a probabilidade de o recluso estar 

satisfeito com a instituição; 

 Em relação aos dados recolhidos na Bulgária, nenhum preditor mostrou 

uma relação estatisticamente significativa com a satisfação dos reclusos. 

Este resultado pode ser potencialmente explicado pelo grande número 

de valores omissos que resultaram da recolha de dados. 

 

Discussão e implicações práticas na formação do staff 

Os resultados do estudo, com uma amostra de reclusos de cinco países membros 

da EU, demonstra que diferentes variáveis predizem a perceção dos reclusos 

sobre a qualidade / satisfação da prisão. Nas suas respostas ao questionário do 

AWARE, os reclusos afirmaram consistentemente que estavam satisfeitos com 

o estabelecimento prisional quando também consideravam que o staff se 

preocupava com o seu bem-estar (significativo para as amostras portuguesas, 

alemãs e gregas). Por outro lado, os reclusos que foram inquiridos na Alemanha 

ou na Roménia que tenham mais preocupações diárias  indicavam que tinham 

uma probabilidade significativamente menor de ficarem satisfeitos com a 

prisão. Algo que se revelou importante para os reclusos inquiridos  no AWARE - 

embora apenas significativamente para os inquiridos portugueses - foi o 

contacto com o mundo exterior. Há uma tendência muito forte de que quanto 
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maior o contacto com o mundo exterior, maior a probabilidade de os reclusos 

ficarem satisfeitos, e isso é particularmente verdadeiro nas amostras da 

Alemanha e da Roménia. Estes resultados fornecem evidências valiosas para 

intervenção / formação: o staff prisional deve estar consciencializado da 

importância desta variável no que diz respeito à satisfação dos reclusos e, 

portanto, estimular o contacto com familiares e amigos, bem como com um 

advogado. A oportunidade de fazer chamadas e a garantia da privacidade 

durante estas, bem como durante as visitas, também são aspetos-chave desta 

variável que se correlaciona com a perceção da qualidade do estabelecimento 

prisional. O elevado custo das chamadas na prisão foi mencionado como uma 

barreira, por alguns reclusos, para manterem contacto com a família e amigos. 

 O  staff prisional também tem necessidade de saber se o quão feliz um recluso 

está com a vida na prisão está relacionado à perceção de que o staff se 

preocupa com o seu bem-estar . É importante que o staff saiba que sua 

disponibilidade para apoiar os reclusos é valiosa para sua satisfação. A perceção 

dos reclusos de que o staff se preocupa com seu bem-estar, levando-os a sério 

se tiverem problemas físicos ou sentimentos negativos, bem como a perceção 

de que um médico, ou um profissional de saúde mental ou um assistente social 

estão disponíveis, é fundamental para entender a satisfação dos reclusos com 

a instituição. Para aumentar esta disponibilidade do  staff, deve ser favorecida 

uma orientação de reabilitação na formação dos mesmos  onde os preconceitos 

do staff contra os reclusos ou certos grupos de infratores devem ser abordados. 
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Recursos adicionais, dicas e sugestões  

  

Como podemos gerir crises de fúria e comportamentos 
agitados/agressivos? O que o staff prisional pode fazer melhor para 
lidar com este problema? A escuta ativa tem um papel fundamental nesta 
situação e poderá saber mais nesta  apresentação de um dos eventos de 
formação do staff AWARE. 
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Módulo III 
 
Que recursos tenho? 

 
 

Capitalizar os recursos da prisão para apoiar problemas de saúde 

mental 

Que recursos tenho? 

Como podemos realmente identificar e tratar a depressão, ansiedade e 

problemas de saúde mental de forma eficaz em ambientes de justiça criminal? 

Dos inquiridos pelo AWARE que trabalham com reclusos e / ou ex-infratores, 

uma percentagem alarmante de 85% relataram que estão cientes de que os 

reclusos enfrentam algum tipo de problema de saúde mental dentro dos 

estabelecimentos prisionais. Isto aplicava-se a todas as funções da equipa, 

desde o médico ao guarda prisional, do psicólogo aos agentes  liberdade 

condicional. Mais de um terço disse que este comportamento problemático 

ocorria em seus locais de trabalho diariamente. Os inquiridos pelo AWARE 

ecoam investigações e experiências anteriores de que há uma alta prevalência 

de problemas de saúde mental em reclusos e disponibilidade insuficiente para 

estes problemas. Solicitados a identificar as manifestações mais comuns de 

doenças mentais entre as populações de reclusos, os inquiridos pelo AWARE 

falaram sobre questões relacionadas ao abuso de substâncias (22%), depressão 

(21%), comportamentos de automutilação (22%) e perturbações de 

personalidade (18%), embora possam ser caracterizadas como sintomas e não 

como perturbações em si. Na verdade, a maioria da equipa que respondeu não 

estava qualificada para diagnosticar algumas conceções, como perturbações 

de personalidade, que são difíceis de identificar mesmo por profissionais 

formados (Hopwood, 2018). 

Faltam recursos para formar staff e voluntários da prisão e liberdade 

condicional para identificar os primeiros sinais de doença mental, faltam 
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recursos de saúde mental em contexto prisional (em comparação com aqueles 

que estão disponíveis fora) e carecem de formação e estratégia para prevenir 

ou identificar uma necessidade clínica séria na prisão e em liberdade 

condicional. E, se uma patologia se tornar mais séria, há uma falta de 

possibilidade de encaminhamento para apoio especializado. O stress do staff 

da prisão e liberdade condicional relacionado ao estabelecimento e ao 

ambiente prisional aumenta e pode afetar negativamente a saúde mental dos 

reclusos, evoluindo para um ciclo de stress. 

Diante desta falta de recursos, onde é que os reclusos do AWARE identificaram 

que mais precisam de apoio? 

Ouvir os reclusos: Insegurança, isolamento, frustração e stress constante são 

marcas da vida na prisão, e é preciso tempo e apoio para construir a resiliência 

para falar sobre os seus sentimentos. Um pouco mais da metade dos reclusos 

pensava que era levado a sério ao pedir ajuda psicológica ao staff, mas ainda 

assim, 42% não o faziam. Da mesma forma, 40% dos reclusos disseram temer 

que seu pedido de ajuda psicológica não fosse tratado confidencialmente e 

quase metade (49%) disse que temeria que esse pedido fosse de alguma forma 

usado contra eles. De esquemas de apoio de pares (Foster & Magee, 2011) a 

grupos de focais para fatores de stress ambiental (Nurse, 2003), este manual 

oferece conselhos práticos sobre maneiras de ajudar os reclusos a sentirem-se 

ouvidos, mesmo quando o staff da prisão pode estar ocupado e o staff clínico 

profissional indisponível . 

Formar o staff e fornecer informações atualizadas regularmente: Os reclusos 

frequentemente descrevem como é útil falar, ouvir e ser compreendido e como 

isso os ajuda com seus próprios problemas, simplesmente para serem tratados 

como seres humanos. Para fazer isso, o staff deve ser efetivamente formado 

em primeiros socorros psicológicos, para ouvir os diversos sinais de alerta de 

um potencial de sofrimento mental. 

- Informações para o staff da prisão e liberdade condicional: todos os guardas 

prisionais necessitam de informações sobre como reconhecer a necessidade de 

apoio psicológico, seja nos seus colegas ou num recluso.  O guia de primeiros 

cuidados psicológicos da OMS para trabalhadores de campo está disponível em 
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30 idiomas e abrange primeiros socorros psicológicos que envolvem ajuda 

humana, de apoio e prática a outros seres humanos em situações de crise. Foi 

escrito para pessoas em posição de ajudar os outros e mostra passos claros para 

apoiar pessoas em perigo e cuidar de si e dos seus colegas. O guia da OMS 

fornece uma estrutura para apoiar pessoas de maneira a que  a sua dignidade, 

cultura e qualificações sejam respeitadas. 

- Informar aos reclusos sobre o que é boa saúde mental, o que podem esperar 

da experiência na prisão e como solicitar ajuda psicológica se acharem que 

necessitam e como seria esse processo. 

Este manual AWARE fornece exemplos de posters e infográficos para imprimir 

e afixar no estabelecimento prisional ou para circular em grupos de informação 

digital de funcionários. As quatro secções deste manual foram elaboradas para 

serem ministradas por não especialistas em saúde mental, em curtos períodos. 

Fornecemos infográficos e material visual como um primeiro ponto de partida 

para uma conversa, uma maneira de perguntar a colegas e reclusos "como se 

sente hoje?" 

Apoiar as ligações com a família e grupos comunitários locais, especializados 

em saúde mental, consumo de  drogas ou questões de bem-estar, ou fornecer 

uma rede de apoio mais ampla para famílias, filhos e cônjuges dos reclusos. 

Esta comunidade é uma parte fundamental para a saúde mental e bem-estar. 

Na investigação AWARE, descobrimos que - mesmo em prisões onde o acesso a 

recursos psiquiátricos estava disponível – os reclusos disseram que a primeira 

pessoa com quem falariam sobre seus sentimentos seria o seu cônjuge ou as 

suas famílias. Construir uma ponte entre a prisão e as organizações que apoiam 

famílias com alguém que esteja detido, com questões de abuso de substâncias 

ou que fornecem apoio a questões relacionadas com dinheiro, habitação e 

escolaridade. 

Construir ligações com centros de desportos locais e organizações de bem-

estar, várias iniciativas piloto nos últimos anos mostraram evidência de que o  

exercício físico apoia o aumento  de bem-estar psicológico na prisão (Battaglia 

et al., 2015), e algumas investigações indo tão longe a ponto de provar efeitos 

positivos sobre reincidência. Indivíduos de outra forma relutantes em se 
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envolver em programas de saúde mental podem encontrar no desporto e 

atividades de bem-estar uma alternativa. Além de ser uma forma de reunir 

grupos dentro da prisão, desenvolver competências de comunicação e aprender 

lições de vida, o desporto pode ser uma paixão partilhada para quebrar os 

preconceitos e a aceitação da comunidade fora dos muros da prisão. As ligações 

fortes entre prisão, liberdade condicional e clube desportivo podem ser uma 

ferramenta vital de reintegração na libertação. 

Tornar o processo de solicitações mais transparente: 41% dos reclusos 

inquiridos no âmbito do AWARE não sabem a quem recorrer se estiverem tristes 

ou deprimidos, e um em cada cinco inquiridos pediu ajuda profissional, mas 

não a recebeu. Talvez eles não tenham feito a solicitação da maneira correta 

ou ao membro do staff correto. O que importa é que cada recluso saiba como 

são feitos os pedidos de ajuda psicológica, como, a quem, quanto tempo 

demoram a ser processados, como é garantida a confidencialidade e como vão 

receber uma resposta. É importante para os reclusos que todos os pedidos 

sejam respondidos, mesmo que seja apenas para notificar sobre longos atrasos 

ou para dizer os motivos pelos quais o pedido foi recusado. Ter uma prisão 

AWARE significa, então, ser capaz de ouvir, informar, perguntar e responder e 

construir pontes com organizações externas que possam apoiar atividades que 

sabemos que os reclusos precisam para o seu bem-estar (contacto significativo 

com a família e cônjuge, contacto significativo com organizações externas). 

Na melhor das hipóteses, o staff terá formação para identificar e responder a 

um pedido de ajuda psicológica, e um recluso ou ex-recluso receberá um 

“salva-vidas” de saúde mental sempre que mais precisar.  
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Gestão de casos de problemas de saúde mental na prisão 

O que é a gestão de casos? - Embora as estratégias e a prática variem de um 

ambiente para outro, a gestão de casos tradicional consiste num profissional 

de saúde mental ou social que assegura e coordena serviços sociais, de saúde 

mental, médicos e outros cuidados continuados de um paciente. As origens da 

abordagem de gestão de casos podem ser encontradas no serviço social do 

início do século XX, mas a maioria dos investigadores atribui o seu 

desenvolvimento como um método distinto de prestação de serviços ao 

movimento de reforma social do final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Em 

particular, a desinstitucionalização dos doentes mentais durante esse período 

exigiu que os assistentes sociais de saúde mental desenvolvessem novas 

maneiras de conectar os pacientes às agências de serviço social da comunidade 

e monitorizar o uso destes serviços (Healey, 1999). 

Modelos de gestão de casos- A maioria da literatura atual sobre gestão de 

casos de saúde mental ou serviço social separou as funções fundamentais do 

gestor de casos em cinco atividades sequenciais: (1) avaliação das necessidades 

do paciente; (2) desenvolver um plano de serviço; (3) vincular o paciente aos 

serviços apropriados; (4) monitorizar o progresso do paciente; e (5) interceder 

pelo cliente conforme necessário. O modelo original de gestão de casos de 

serviço social definia o gestor de caso exclusivamente como um intermediário 
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de serviços e impedia o seu envolvimento com o paciente como conselheiro ou 

fornecedor de tratamento. 

Em ambientes prisionais, os gestores de caso podem ser atribuídos a reclusos 

que têm perturbações de saúde mental, perturbações de abuso de álcool ou 

drogas, ou ambos (perturbações concomitantes). Na prisão, a comunidade 

engloba as alas da população geral e os vários departamentos e programas que 

prestam serviços aos reclusos. O gestor de caso pode necessitar intermediar os 

sistemas administrativos prisionais (por exemplo, segurança, categorização, 

alojamento) com os serviços e programas orientados para o tratamento (por 

exemplo, educação, vocação, saúde / medicina, saúde mental e serviços para 

tratamento de abuso de álcool e drogas). Os gestores de caso contratados por 

prisões podem vir de uma variedade de origens e disciplinas. Algumas 

instalações usam equipas de saúde mental treinadas como gestores de casos, 

enquanto outras contam com equipas de categorização para cumprir a função. 

O uso de gestores de caso que também são profissionais de saúde mental 

treinados fornecem serviços que correspondem ou excedem a maioria dos 

padrões legais, prisionais e profissionais estabelecidos para a prestação de 

serviços de saúde mental (Hills et al., 2004). 

Gestores de casos de prisões que trabalham com reclusos com doença mental 

realizam as seguintes atividades: 

 Criar e monitorizar um plano de serviço individualizado ou plano de 

tratamento que forneça um relato detalhado das múltiplas necessidades 

de intervenção do recluso. 

• Avaliar as necessidades de programação do recluso e encaminhá-lo para 

os programas apropriados. 

• Reunir-se regularmente com o recluso para monitorizar e avaliar o seu 

funcionamento psiquiátrico e avaliar a descompensação. 

• Fornecer aconselhamento e psicoterapia. 

• Encaminhe o recluso para outra equipa médica e de saúde mental, 

conforme necessário.  

• Atuar como elo entre os serviços de categorização, segurança e saúde. 

• Fornecer informações aos guardas prisionais e aos profissionais 
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responsáveis pela categorização para os ajudar nas suas decisões sobre 

questões como o alojamento e as responsabilidades de um recluso. 

• Comunicar com vários funcionários da instituição que têm contacto com 

o recluso para ajudar a monitorizar o seu nível de funcionamento. 

• Planear os cuidados posteriores após a libertação de volta para a 

comunidade. 

• Comunicar com a agência de liberdade condicional. 

Os gestores de caso são responsáveis pelos seguintes aspetos depois da 

libertação e planeamento de cuidados posteriores: 

• Marcar consultas em centros de saúde mental na comunidade para 

reclusos que necessitam de tratamento ao nível da saúde mental no 

momento da libertação. 

• Providenciar a continuação da toma dos medicamentos psicotrópicos. 

• Fazer outros tipos de recomendações, como reabilitação vocacional, 

reabilitação de abuso de substâncias, grupos de autoajuda e assistência 

financeira. 

• Ajudar os reclusos a inscreverem para assistência pública e outros 

benefícios na preparação para a libertação. 

• Notificar o staff de outros estabelecimentos prisionais sobre as 

necessidades de saúde mental aquando da transferência de reclusos. 

Formação de staff - Os gestores de casos que trabalham com reclusos com 

doenças mentais devem possuir, no mínimo, as habilitações necessárias por 

qualquer membro de staff prisional bem-sucedido, incluindo guardas prisionais 

(Rice & Harris, 1993). A equipa de staff prisional designada para trabalhar com 

reclusos com doença mental estará mais bem preparada para essa função se 

receber a mesma formação que os trabalhadores de cuidados diretos em 

hospitais psiquiátricos (Hafemeister, 1998). 

Os guardas prisionais podem ser altamente eficazes quando têm formação para: 

• Entender que simplesmente ouvir e falar com reclusos com doenças 

mentais pode resolver as crises. 

• Entender que o contacto frequente do staff, mesmo o mais breve, pode 

ajudar a acalmar reclusos confusos e ansiosos. 
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• Fornecer informações precisas sobre o estabelecimento prisional e 

como aceder aos serviços de saúde mental para os reclusos. 

•  Observar e registar o comportamento dos reclusos. 

• Receber e retransmitir pedidos de apoio de reclusos à equipa de saúde 

mental. 

• Consultar a equipa de saúde mental sobre problemas mentais dos 

reclusos.  

• Monitorizar reclusos que tomam medicamentos psicotrópicos para 

verificar o cumprimento e efeitos secundários. 

• Identificar os primeiros sinais e sintomas de doença mental e 

implementar a prevenção de suicídio (Hafemeister, 1998). 

A formação básica para todos os guardas prisionais deve, portanto, incluir as 

seguintes informações: 

• Como reconhecer os primeiros sinais e sintomas de doenças mentais 

graves e suicídio. 

• A natureza e os efeitos dos medicamentos psicotrópicos. 

• Os serviços de saúde mental disponíveis na prisão. 

• Como e quando fazer encaminhamentos para os serviços de saúde 

mental (Cohen & Dvoskin, 1992). 

Os gestores de caso devem demonstrar a capacidade de: 

• Estabeleça rapport com os reclusos. 

• Educar os reclusos sobre o estabelecimento prisional e seus serviços de 

saúde mental. 

• Vincular os reclusos a outros serviços e departamentos. 

• Vincular os reclusos aos serviços comunitários no momento da 

libertação. 

• Preparar planos de tratamento. 
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Recursos adicionais, dicas e sugestões  

  

Em KORYDALLOS, uma prisão na Grécia, através do seu centro de saúde, a 
prisão oferece uma variedade de intervenções psicossociais aos seus 
reclusos. Veja esta apresentação do evento de formação o staff do AWARE 
para saber mais. 

Como podemos identificar e tratar a depressão, ansiedade e a doença 
mental efetivamente em contextos de justiça criminal?  
Dos 364 inquiridos pelo AWARE que trabalham com reclusos e/ou ex-
reclusos, uns 85% alarmantes reportaram que estão cientes que os reclusos 
enfrentam alguma forma de problema de saúde mental dentro da prisão. 
Veja esta apresentação para mais informação sobre a investigação  AWARE.  
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Módulo IV 
 
Saúde mental como um fator primário para a (re)integração 

 
 
Recursos e sistema de apoio para reclusos após a libertação 

Embora seja difícil estimar a prevalência de doenças mentais entre as 

populações prisionais, as estimativas recentes sugerem que cerca de um em 

cada dois reclusos têm problemas de saúde mental. Por exemplo, mais de dois 

quintos dos reclusos (43%) relataram sintomas que cumpriam os critérios de 

mania em comparação com o público em geral que pontua menos de 2% e três 

vezes mais reclusos (23%) sofreram da depressão major comparado com a 

população em geral (8%) (James & Glaze 2006). As reclusas são ainda mais 

propensas a ter problemas de saúde mental do que os homens (James & Glaze, 

2006). 

Os reclusos já libertados que sofrem de problemas de saúde mental requerem 

serviços médicos imediatos e contínuos para reentrar na comunidade com 

sucesso (Gaynes 2005). Esses serviços não se referem apenas às necessidades 

óbvias de medicamentos, equipamentos médicos, prescrições e indicações, 

mas também para auxiliar no acesso a esses apoios essenciais. Muitos indivíduos 

que enfrentam problemas de saúde mental precisarão de apoio intensivo para 

poder levar uma vida normal fora da prisão. Esse apoio é particularmente 

crítico, dado que os ex-reclusos com doenças mentais tendem a receber menos 

apoio de familiares em relação a outros e raramente têm seguros privados ou 

benefícios do Medicaid para financiar o tratamento médico (Mallik-Kane & 

Visher 2008). 

Se os indivíduos com doenças mentais sofrerem atrasos nos medicamentos e 

nos cuidados médicos,  podem representar um risco para si próprios e para as 

comunidades onde vivem. Na verdade, a necessidade não atendida de um ex-

recluso de serviços de saúde mental e tratamento muitas vezes precipita 

diretamente a sua detenção (Bazelon Center for Mental Health Law 2001). Os 
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indivíduos com doenças mentais provavelmente também terão outras doenças, 

incluindo histórias de abuso de substâncias; na verdade, dois em cada cinco 

homens e três em cada cinco mulheres ex- reclusas relataram uma combinação 

de problemas físicos, mentais e de abuso de substâncias (Mallik-Kane e Visher 

2008). 

O abuso de substâncias muitas vezes ocorre simultaneamente com a doença 

mental, sendo que as  estimativas sugerem que três em cada quatro reclusos 

com doença mental também têm problemas de abusos ou dependência de 

substâncias, em comparação com pouco mais da metade (56%) dos reclusos sem 

problemas mentais ( James e Glaze 2006). 

Indivíduos com diagnósticos triplos (geralmente doença mental, abuso de 

substâncias e HIV / AIDS) também requerem atenção especial, pois a 

complexidade das interações medicamentosas   torna-se ainda mais grave em 

pacientes com este diagnóstico do que em pacientes com diagnóstico duplo 

(McKinnon, Carey e Cournos 1997 como citado em Hammett et al. 2001). 

Mesmo entre aqueles que, de outra forma, gozam de boa saúde, os problemas 

de abuso de substâncias podem prejudicar uma transição bem-sucedida da 

prisão para a comunidade. O uso de drogas e a intoxicação são comuns nos 

meses após a libertação (Visher, La Vigne e Travis 2004), e sem 

aconselhamento e acompanhamento, os que têm problemas de abuso de 

substâncias tendem a ter uma recaída e a envolver-se em outros 

comportamentos negativos (Gaynes 2005). Em comparação com outros 

libertados da prisão, os usuários de substâncias eram mais propensos a se 

envolver em comportamento criminoso e a serem detidos novamente no ano 

seguinte à sua libertação (Mallik-Kane e Visher 2008). Em comparação com 

outros ex-reclusos, os utilizadores de substâncias eram mais propensos a 

envolverem-se em comportamentos criminosos e a serem novamente detidos 

no ano seguinte à sua libertação (Mallik-Kane e Visher 2008). Quando um 

recluso retorna à comunidade, ele necessitará de um sistema de apoio positivo 

que incentive um estilo de vida saudável, comportamentos positivos e 

autossuficiência. 

Quer um indivíduo tenha um membro da família, amigo ou mentor para o ajudar 

no momento da libertação, ninguém deve sair da prisão sem alguém 
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imediatamente disponível para o apoiar (National Academies 2007). Esse apoio 

geralmente é melhor quando se trata de membros da família, já que a força 

do apoio familiar prediz diretamente o sucesso de um indivíduo após a 

libertação em áreas como emprego, habitação e abstinência de atividades 

ilegais (Nelson, Deess e Allen 1999) e muitos reclusos relatam que o apoio da 

família é a coisa mais importante para os manter fora da prisão (Visher e 

Courtney 2006). Mesmo famílias frágeis, embora não sejam ideais, podem 

fornecer recursos cruciais após a libertação, como habitação, administração 

de medicamentos, intervenção em crises e feedback para a gestão da liberdade 

condicional (Family Justice 2006). Uma família solidária também pode afastar 

ex-recluso de atividades ilegais e das pessoas que as praticam (La Vigne et al., 

2008). 

Uma das partes mais importantes e também subestimadas desta problemática 

é o atendimento aos reclusos que sofrem de problemas mentais, não apenas 

enquanto estão detidos, mas também depois de serem libertados. 

Esta parte da vida do recluso é uma das mais importantes, visto que a correta 

reintrodução na sociedade civil é crucial para a redução da probabilidade de 

reincidência. Embora se trate de uma faca de dois gumes, na qual não só o 

recluso, mas também a própria sociedade precisam dar passos para ir ao 

encontro do outro no meio do caminho, a forma como se é estigmatizado após 

a pena de prisão reforça o comportamento criminoso. Isto, combinado com a 

vulnerabilidade que vem com a doença mental, torna as coisas ainda mais 

difíceis e cria exatamente o estigma duplo que este projeto quer combater em 

primeiro lugar. Além disso, os estabelecimentos prisionais desempenham um 

papel vital na comunicação e na continuidade dos cuidados de saúde mental 

para os reclusos. Especialmente nos casos em que o ambiente prisional 

desencadeou ou fomentou o desenvolvimento de problemas de saúde mental, 

é extremamente importante que as prisões   forneçam a história médica mental 

para organizações e instituições externas que cuidarão das necessidades de 

saúde mental dos reclusos. Assim, a última secção do questionário concentra-

se nas práticas existentes sobre este aspeto da vida após a prisão, a oferta e o 

conhecimento de tais instituições e a sua estrutura e função. 
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Quando questionados sobre se há um procedimento de avaliação após a 

libertação, apenas 30% dos participantes da investigação AWARE responderam 

positivamente, enquanto 38% responderam que não existe e outros 32% que 

não sabem. Essa incerteza e confusão fica evidente também na próxima 

pergunta, a respeito da existência de um plano de retorno às comunidades 

criado para ex-reclusos após a libertação. Neste caso, 36% do staff prisional 

responderam que às vezes acontecia desta forma, 29% nunca, 23% sempre e 12% 

na maioria dos casos. Estas respostas mostram a falta de opiniões informadas 

ou confusão sobre a existência e definição de tais organizações. No entanto, 

quando questionados sobre se sabem para onde enviar os reclusos após a sua 

libertação no que diz respeito aos seus problemas de saúde mental, mais da 

metade (60%) dos participantes responderam positivamente. Por fim, em 

relação à natureza destas organizações, os participantes apontaram as ONGs 

como as entidades de referência para encaminhar ex-reclusos. Isto contrasta 

com a falta de conhecimento ou existência de estruturas geridas pelo Estado 

com função semelhante, sendo necessário que as ONGs preencham essa lacuna.  
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Cooperação entre várias agências para apoiar a (re) integração de 

reclusos 

As estratégias coordenadas entre múltiplos organismos são amplamente vistas 

como o método de maior sucesso para facilitar o bem-estar mental, mesmo 

dentro do sistema prisionais (Penal Reform International [PRI] e Prison Reform 

Trust [PRT], 2020). Uma abordagem inclusiva aumentará os processos de 

partilha de informações e as ações de tomada de decisão. O staff prisional 

pode desempenhar um papel decisivo e crítico na antecipação de doenças 

mentais e, assim, melhorar o bem-estar dos reclusos (United Nations Office on 

Drugs and Crime [UNODC], 2009). Também é crucial que todas as organizações 

que lidam com os reclusos interajam de forma eficaz e eficiente umas com as 

outras (PRI e PRT, 2020).  

No entanto, o acesso a staff especializado em saúde mental na prisão é 

frequentemente limitado pela falta de recursos e poucas ligações a instalações 

de saúde mental  da comunidade. A maioria do staff que participou da 
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investigação AWARE  que trabalham com reclusos, respondeu negativamente 

quando questionados sobre como obter instruções de procedimento para lidar 

com casos de saúde mental. O staff identificou uma falta de formação 

adequada ao nível formal por parte das prisões / organizações e a falta de 

implementação nos currículos de formação 

académica relacionados ao trabalho 

prisional. Curiosamente, quando 

questionados sobre a quem um recluso tem 

mais probabilidade de recorrer em 

momentos de necessidade, a maioria do 

staff da prisão disse que aos psicólogos da 

prisão ou outra equipa de apoio médico / 

social. Quando fizemos a mesma pergunta 

aos reclusos, uma maioria significativa referiu-se inequivocamente à família e 

aos amigos como seus principais contactos para questões de saúde mental. 

O staff prisional não tem formação para responder adequadamente às 

necessidades de saúde mental dos reclusos, embora as taxas de problemas de 

saúde mental e uso indevido de substâncias sejam altas entre esta população, 

e o uso de drogas está entre um dos principais problemas enfrentados pelos 

sistemas prisionais (Stöver & Kastelic, 2014). Os reclusos com comorbilidade 

de perturbação mentais e físicas têm diversos requisitos e precisam de uma 

abordagem completa, organizada, integrada e multi-agência (NHS England 

Health & Justice Commissioning, 2018). Prisões, serviços comunitários, 

organizações de saúde mental e o setor voluntário devem trabalhar juntos de 

forma eficaz para cumprir tais requisitos 

(Clinks, 2019). 

Os reclusos podem já ter entrado em contacto 

com os serviços de saúde mental antes da 

sentença: num estudo do Prison Reform Trust,  

foi o caso de cerca de um quarto das reclusas 

e cerca de um sexto dos reclusos. Ainda 

assim, apenas 30% do staff prisional na nossa investigação AWARE disse que o 

A quem os reclusos dizem que 
provavelmente irão recorrer em 
caso de terem problemas mentais? 
85% disseram família ou cônjuge 
A que grupo de pessoas que 
trabalham com reclusos acham que 
estes são mais propensos a 
recorrer? 
89% disseram psicólogos / 84% 
assistentes sociais 

“Devem ser estabelecidos acordos 
de serviços cooperativos de várias 
agências com hospitais gerais, 
serviços de emergência, instalações 
psiquiátricas, programas 
comunitários de saúde mental e 
programas de abuso de 
substâncias]” (Konrad et al., 2007, 
p. 118) 
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recluso teria um regresso ao plano comunitário no qual a saúde mental era 

rotineiramente considerada. 60% dos inquiridos, no entanto, sabiam para onde 

enviar reclusos após a sua libertação no que diz respeito a seus problemas de 

saúde mental, identificando com mais frequência as organizações comunitárias 

e ONGs como entidades de referência para encaminhar ex-reclusos. 

 

O UNODC reconhece que o staff prisional deve trabalhar em colaboração com 

agências comunitárias que são especialistas nas necessidades de determinados 

grupos, a fim de adequar os programas às suas necessidades específicas, 

tornando-os mais produtivos e facilitando a continuidade do atendimento após 

a libertação (UNODC, 2009). Posteriormente, a equipa de agentes de liberdade 

condicional será envolvida na progressão do tratamento, certificando o 

envolvimento dos reclusos em comunidades terapêuticas, de aconselhamento 

ou serviços de saúde comunitários (Møller, Stöver, Jürgens, Gatherer e 

Nikogosian, 2007). Esses laços com organizações parceiras ajudarão a garantir 

que os doentes mentais continuem a receber os cuidados de que precisam após 

sua libertação (PRI & PRT, 2020). 

Atividade 

Os grupos de apoio às famílias com um parente na prisão ajudam-nas a 

enfrentar os inúmeros desafios, incluindo dificuldades financeiras, ruturas de 

relacionamento, ansiedade e problemas de saúde mental. Isto também garante 

que a família poderá visitar o seu parente na prisão, para o apoiar durante a 

pena e ainda estar lá para o ajudar no momento da libertação. Esta atividade 

tem como objetivo mostrar uma abordagem de apoio às famílias e aos reclusos 

e demonstrou reduzir as consequências negativas e a probabilidade de se 

cometer um crime novamente. 

O Famílias no Exterior  https://www.familiesoutside.org.uk/ fornecem amplo 

apoio para que os membros da família se sintam confortáveis a visitar a prisão 

e antecipem os problemas de saúde mental associados a uma sentença de 

prisão. Fornecem apoio prático em matéria de habitação, subsídios, 

parentalidade, escolaridade e educação. O apoio é presencial e por meio de 
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uma linha de apoio 24 horas. Também fornecem ferramentas, recursos e 

formação para indivíduos e grupos que entram em contacto com famílias 

afetadas pela prisão: staff prisional e assistentes sociais, profissionais de saúde 

e professores podem participar de sessões de formação para aumentar a 

consciência sobre os problemas e desafios enfrentados pelas famílias e garantir 

que elas continuam a receber o apoio de que precisam. 

Ouça os membros da família de três reclusos a contar as suas histórias sobre 

como se envolveram com o Famílias no Exterior e que ajuda lhes foi prestada: 

https://www.familiesoutside.org.uk/families/family-stories/playing-our-part/  

 Tem uma rede de apoio familiar na prisão ou na comunidade 

próxima à sua prisão? 

 Acha que reclusos e staff prisional beneficiariam com esta rede? 

Como / por que não? 

 Se quisesse construir uma rede deste tipo, quais desafios e 

oportunidades vislumbra? Como poderia superar os desafios e 

aproveitar ao máximo as oportunidades? 

 

Abordagens multi-agência na justiça criminal na Europa 

A cooperação entre agências fornece uma série de informações valiosas antes 

da condenação, durante a sentença e depois dela, que podem ser cruciais para 

o processo de reabilitação para manter os reclusos longe de comportamentos 

criminosos (RAN P&P, 2016). Os inquiridos pelo AWARE também destacaram o 

facto importante de que alguns transgressores não ficam muito tempo na prisão, 

e é aqui que a cooperação entre várias agências é vital, já que trabalham para 

garantir que o trabalho iniciado na prisão ou / e nos serviços de liberdade 

condicional continue 'até o portão 'por outras agências e pela sociedade. Os 

serviços de prisão e liberdade condicional são frequentemente considerados os 

principais responsáveis por minimizar a probabilidade de reincidência dos 

reclusos e maximizar as suas possibilidades de uma reintegração bem-sucedida. 

No entanto, essa responsabilidade também pertence a diferentes organizações 

da sociedade (por exemplo, organizações judiciárias, polícia, serviços de 
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inteligência, municípios, associações de habitação, serviço social, etc.) (RAN 

P&P, 2016). 

A Suécia tem exemplos de cooperação eficaz (por exemplo, Segurança Dinâmica 

e Inteligência Prisional, Trabalho local sobre liberdade condicional em Halland 

Västra Gätaland) entre serviços prisionais e de liberdade condicional e com 

municípios e organizações comunitárias. No entanto, isto não é comum por toda 

a Suécia nem em todos os Estados Membros da UE. Muitos Estados Membros 

admitem que existe uma lacuna entre os serviços de prisão e liberdade 

condicional que não permitem, em primeiro lugar, esta cooperação multi-

agências e, portanto, dificulta a cooperação com organizações comunitárias / 

externas (RAN P&P, 2016). 

Portanto, e como solução para este problema, alguns princípios orientadores e 

boas práticas foram desenvolvidas para estabelecer uma abordagem de 

cooperação multi-agências (RAN P&P, 2016): 

1. Confiança e relacionamentos pessoais: identificados como o fator-chave 

para uma abordagem multi-agência eficaz. A confiança é construída 

quando as pessoas tentam conhecer-se, conhecer os seus interesses e 

compreender as suas necessidades. 

2. A necessidade de acordos / estrutura de partilha de informações: é 

essencial fazer uma distinção entre informações confidenciais que não 

podem ser partilhadas e informações sensíveis que podem ser partilhadas 

de forma prudente. Esta partilha de informações pode ser vital para o 

desenvolvimento do trabalho diário do staff prisional e de liberdade 

condicional, mas também para os profissionais das organizações 

comunitárias continuarem o trabalho “fora dos portões”. 

3. Diversidade na definição da cooperação entre agências: quando falamos 

sobre colaboração entre agências, não podemos ter uma abordagem que 

sirva para todos. Cada Estado Membro deve desenvolver a sua estratégia, 

com base na infraestrutura da justiça penal. 

Dados e boas práticas 

Título do programa O Projeto Link (Lamberti, 1999) 
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Introdução 

O Project Link foi desenvolvido pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de 

Rochester (EUA) junto com uma parceria de cinco organizações comunitárias que 

servem a população do centro da cidade. Este projeto comprometeu-se na prevenção 

da reincidência e hospitalização de pessoas com doenças mentais graves, bem como a 

promoção da sua reinserção na sociedade. O projeto estabeleceu ligações cruciais 

entre os sistemas de saúde, serviço social e justiça criminal. Esse esforço coordenado 

de várias agências foi necessário para lidar com as inúmeras questões desse grupo-alvo 

de alto risco. 

Objetivo do 

programa 

O objetivo principal do Project Link era ajudar as pessoas com doenças mentais após 

sua libertação da prisão ou hospitalização, por meio de programas institucionais e 

comunitários.  

Método e Design 

O Project Link emprega uma colaboração multidisciplinar, que se caracteriza como 

uma equipa móvel de tratamento, que tinha um psiquiatra forense, uma residência de 

tratamento com diagnóstico duplo e uma equipa multicultural. Os critérios de inclusão 

dos participantes foram: presença de doença mental grave e persistente e histórico de 

envolvimento com o sistema de justiça criminal. Para clientes com dependência 

química, foi desenvolvida uma residência de tratamento. A cooperação entre juízes, 

defensores públicos, funcionários da prisão, agentes de liberdade condicional, 

funcionários do serviço social e funcionários da saúde ajudou no envolvimento do 

grupo-alvo. Após o tratamento, os participantes responderam a um inquérito de 

avaliação de satisfação para a melhoria do desempenho do projeto. 

Resultados 

Os principais resultados deste projeto foram a diminuição do número de indivíduos 

com problemas de saúde mental nas prisões, bem como o número de pessoas 

transferidas das prisões para hospitais psiquiátricos. Além disso, os participantes 

afirmaram que este projeto os ajudou a reduzir o abuso de drogas e álcool. 

Discussão 

O Project Link deu uma contribuição substancial para diminuir a detenção entre este 

grupo altamente vulnerável de pessoas com doenças mentais graves. 

Consequentemente, este projeto foi aplicado pelo Monroe County Office of Mental 

Health como um padrão para outros programas que servem grupos-alvo semelhantes 

em risco de serem presos ou detidos. Uma das inovações deste projeto foi a criação de 

vínculos entre diversas organizações que trabalharam em conjunto para alcançar 

melhores resultados. 
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Recursos adicionais, dicas e sugestões  

EPANODOS  é uma entidade privada surpervisionada pelo Greek Ministry of 
Justice, Transparency and Human Rights  tendo sido criada para facilitar a 
integração na comunidade de reclusos após a libertação com apoio social e 
profissional. É a primeira e única entidade de cuidados pós-libertação 
estabelecida na Grécia.  
 
Para saber mais sobre como a EPANODOS aborda a consciencialização em 
relação à saúde mental veja esta apresentação feita durante um evento e 
formação do staff AWARE.  

KETHEA é o Centro Terapêutico para Indivíduos com Dependências que 
opera sob a tutela do  Ministério da Saúde da Grécia. É a maior rede de 
reabilitação e de reintegração social da Grécia. Os seus serviços são 
gratuitos nas ruas e nas prisões e nas unidades de reabilitação na Grécia. 
Para saber mais sobre como a Kethea in Action promove uma saúde mental 
sólida na preparação para a libertação/reintegração, veja esta 
apresentação feita durante um evento e formação do staff AWARE. 



  68 
 

 

  
 

 

 

Implementação 
da formação 
AWARE 



  69 
 

 

  
 

 

Implementação da 
formação AWARE 

Perfil dos participantes 

 
Os participantes inscritos num programa ou atividade de formação AWARE 

devem demonstrar interesse em adquirir novos conhecimentos e / ou 

desenvolver competências sobre como reconhecer problemas de saúde mental 

nos reclusos e como fornecer melhor apoio e cuidados de saúde mental como 

parte de seu papel no contexto prisional. Antes da implementação da formação, 

deve ser realizada uma análise de necessidades a fim de identificar as 

expectativas em termos de realização da formação e garantir que os 

participantes a iniciem de um ponto de partida semelhante, 

independentemente do seu conhecimento prévio sobre o tema e do seu papel 

na assistência a reclusos com problemas de saúde mental. 

Em termos de resultados de aprendizagem, espera-se que os participantes da 

formação AWARE obtenham um melhor conhecimento e compreensão do 

motivo pelo qual as questões de saúde mental são importantes e como: 

• Identificar os reclusos em risco de desenvolver problemas de saúde 

mental 

• Identificar os reclusos que enfrentam problemas de saúde mental 

• Responder adequadamente às necessidades desses reclusos 

Os participantes envolvidos na formação AWARE devem ter os seguintes pré-

requisitos: 

• trabalhar no Sistema de Justiça Prisional ou estar em cooperação com o 

mesmo, desempenhando um papel de apoio a (ex) reclusos com saúde 

mental.  

• ter competências para trabalhar em grupo 

• ter a motivação necessária para aprender coisas novas 
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• envolver ativamente em atividades de aprendizagem sobre saúde mental. 

A formação AWARE é dirigida a todos os funcionários do sistema de justiça 

prisional e que estão em contacto com reclusos ou ex-reclusos. 

De acordo com o esquema de Paton (2004), explicado na Introdução deste 

manual, o primeiro nível de intervenção em questões de saúde mental refere-

se ao reconhecimento de problemas de saúde mental e risco de suicídio. 

Os cargos e posições podem diferir de país para país ou tipo de instituição, mas 

essencialmente os seguintes estão entre os mais comuns: 

 guardas prisionais; 

 educadores; 

 assistentes sociais; 

 professores; 

 capelães; 

 médicos; 

 enfermeiros; 

 psicólogos; 

 agentes de liberdade condicional. 

 

Embora extremamente relevante, o staff prisional pode ficar relutante em 

participar numa formação sobre questões de saúde mental. Isto pode ser 

resultado de falta de conhecimento sobre o assunto, desinteresse ou 

simplesmente barreiras ao acesso a formação. Existem quase tantas barreiras 

para o envolvimento do formando quanto benefícios, mas que podem ser 

eliminadas com algumas estratégias inteligentes de envolvimento dos 

formandos. 

 

Os formadores que ministram a formação AWARE podem seguir algumas dicas 

gerais para aumentar o envolvimento e a motivação dos seus formandos: 

 

 Definir metas de aprendizagem claras; 

 Tornar a aprendizagem conveniente; 
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 Ser criativo com o conteúdo do curso; 

 Usar formação on-the-job e simulações relacionáveis; 

 Recompensar os formandos pelo envolvimento. 
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 Plano de Formação 

 
A formação AWARE foi desenhada para ser ministrada ao longo de seis semanas. 

Pode ser adaptada como uma formação presencial, online ou uma abordagem 

de aprendizagem combinada. No contexto das restrições da COVID-19, e 

dependendo das situações das prisões nacionais, qualquer forma de formação 

digital é encorajada a envolver o maior número possível de participantes e 

garantir a segurança do staff prisional envolvido. No entanto, 

independentemente do meio e da forma escolhida, deve ser realizada uma 

atividade de grupo por semana, seja ela sob a forma de um webinar ou 

atividade em sala de aula. As restantes atividades de formação podem ser 

implementadas em plataformas ou sistemas de e-learning que estejam à 

disposição dos organizadores de formação. As atividades semanais podem 

incluir discussões, troca de materiais e informações, autoestudo e apoio de 

dinamizadores de formação. 

Os objetivos de aprendizagem da formação AWARE são: 

 Instruir o participante a ter uma maior compreensão e consciência dos 

problemas / doenças de saúde mental e como podem ocorrer no 

ambiente prisional 

 Ter um maior conhecimento dos tipos de intervenções, modalidades de 

tratamento e gestão disponíveis nos estabelecimentos prisionais para 

este tipo de recluso. 

As competências desenvolvidas pelos participantes durante a formação AWARE 

incluem o seguinte: 

 Conhecimento da doença mental e avaliação do risco de suicídio: 

reconhecer quando alguém apresenta sintomas de sofrimento / 

perturbação mental e / ou está em risco de suicídio; 

 Competências interpessoais: alcançar e envolver-se numa relação 

de apoio; 

 Consciencialização sobre suicídio: estimativa do nível de risco; 
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 Gestão de angústia e atitudes apropriadas: responder à dor e 

angústia de alguém; 

 Gestão de questões de saúde mental: trabalhar com o indivíduo 

para promover a sua segurança imediata; abordar e conter os aspetos 

da situação atual que afetam a saúde e a segurança; 

 Gestão e apoio contínuos: facilitar os vínculos com a família (se for 

favorável), amigos, colegas de trabalho, ajuda profissional. 

Ao planear a ministração da formação AWARE, os dinamizadores podem utilizar 

as diretrizes abaixo: 

 

Área relacionada à formação Requisitos 

Nível geral para todo o staff 

prisional 

A formação deve ser num nível apropriado. Os visados costumam 

ter atitudes, competências e habilitações adequadas, mas não 

percebem isso – é necessário contextualizar  

O conteúdo deve permitir que os indivíduos desenvolvam uma 

consciencialização e que o staff prisional ganhe confiança nos seus 

conhecimentos, competências e atitudes 

Contexto geral de formação 

para 

todo o staff prisional 

A formação deve incorporar a aprendizagem no contexto da 

prisão, usando linguagem e exemplos apropriados 

O conteúdo deve ter exemplos específicos da prisão e usar a 

linguagem da prisão 

Ministração geral da formação 

a 

todo o staff prisional 

Apresentação clara do material - auxiliada por panfletos e 

acompanhado por instrumentos de formação interativos 

Devem ser usados diferentes métodos de apresentação, incluindo 

role play, discussões de casos e vinhetas. 

 
 
 
A programação da formação AWARE pode ser estruturada da seguinte forma: 

 Semana 1 – Apresentar aos participantes o tópico da 

consciencialização para a saúde mental 

o Incluindo compreensão da saúde mental, promoção da saúde 

mental, atitudes desafiantes. 

 Semana 2 - Módulo 1. Consciencialização para a saúde mental na 
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prisão 

o Consciencialização sobre saúde mental - incluindo conhecimento 

sobre doenças mentais, consciencialização sobre saúde mental e 

física, gestão de questões de saúde mental, processos de 

encaminhamento, habilitações interpessoais, gestão de angústia, 

planeamento de cuidados. Os principais problemas de saúde 

mental abordados incluem aqueles mais frequentemente 

encontrados nas prisões: ansiedade, depressão, perturbação 

bipolar, psicose e esquizofrenia, comorbilidade e diagnóstico 

duplo e perturbações de personalidade; 

o Suicídio e automutilação - Incluindo competências interpessoais, 

avaliação de risco de suicídio, consciencialização para o suicídio, 

gestão de sofrimento, planeamento de cuidados, ferramentas de 

avaliação prática. 

 Semana 3 - Módulo 2. O que eu poderia / devo (ou os meus colegas) 

fazer como profissional / voluntário sem experiência? 

o Usar dados do AWARE para mostrar como a identificação, 

avaliação e tratamento contínuo de problemas não clínicos de 

saúde mental é parte do que já fazemos e como os reclusos 

veem o apoio de diferentes grupos de staff. Os estudos de caso 

ilustram as melhores práticas. 

 Semana 4 - Módulo 3. Que recursos tenho? 

o Apresentar dados e melhores práticas que apoiam a) que 

pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças b) que a 

prisão é uma equipa com muitos recursos e é mais eficaz quando 

está unida. 

 Semana 5 - Módulo 4. Saúde Mental como fator-chave para a (re) 

integração 

o Destacar os dados do AWARE e estudos de caso que mostram 

quais os recursos que estão disponíveis para os reclusos depois 

da libertação; por que e como uma abordagem conjunta de 

apoio de várias agências na identificação dos cuidados certos, 

fazendo as referências certas e integrando a família / grupos 
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externos nos cuidados de saúde mental, os pode ajudar a ficar 

fora do sistema de justiça criminal. 

 Semana 6 - Feedback e avaliação 

o Questionários, discussões e atividades práticas desenvolvidas 

para realizar uma avaliação aprofundada da formação. O 

objetivo é avaliar as atitudes do formando em relação ao 

seguinte: 

 Método de apresentação; 

 Conhecimento e experiência anteriores em saúde mental; 

 Satisfação com cada módulo e área contemplada na 

formação; 

 Duração geral e logística dos dias de formação; 

 Confiança em colocar a formação em prática; 

 Questões e preocupações gerais com a formação. 

 

Os planos de aulas abaixo descritos, são exemplos de como ministrar sessões 

práticas na formação AWARE. Estas aulas podem ser implementadas como tal 

ou adaptadas de acordo com as necessidades dos formandos e o contexto de 

formação. 

Título da atividade 1 Prevenção de suicídio 
Tempo sugerido 
 

1 hora 

Materiais e recursos Quadro  
Resultados de aprendizagem 

 Listar três características de reclusos potencialmente suicidas. 
 Listar as quatro etapas, por ordem, que o staff deve seguir ao reagir a um recluso suicida. 
 Listar duas etapas usadas na monitorização de reclusos potencialmente suicidas. 

Metodologia 

A formação piloto do projeto AWARE realizada em novembro - dezembro de 
2020 na Plataforma EPALE representa um recurso valioso para quem deseja 
implementar uma formação em consciencialização em saúde mental, não 
apenas em termos de conteúdo e assuntos abrangidos pela formação, mas 
também como um exemplo concreto de como organizar e entregar webinars 
de formação online. A série de webinars de formação AWARE pode ser 
acedida aqui no site do projeto.  
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Começar a sessão informando os participantes que irão falar sobre a prevenção do suicídio de reclusos. 
Cada um partilha três responsabilidades com relação à prevenção do suicídio: 

 Devemos ser capazes de reconhecer os sinais de alerta que nos dizem que os reclusos podem 
estar a pensar em suicídio 

 Devemos ser capazes de responder corretamente ao comportamento suicida. 
 Devemos acompanhar e monitorizar reclusos que foram identificados como potencialmente 

suicidas. 
Antes de dar algumas informações básicas sobre a prevenção do suicídio, gostaria que respondesse a 
algumas perguntas sobre o suicídio. Não terá que entregar as suas respostas. (Usar o pré-teste) na 
secção informativa.     

Se não concluiu o pré-teste, continue a trabalhar nele. Durante o restante desta sessão, falaremos 
sobre a resposta correta para cada uma das perguntas. 

I. IDENTIFICAR RECLUSOS SUICÍDAS 

Lembra-se das três responsabilidades que todos nós partilhamos em relação à prevenção do suicídio?
  

GUIA DE DISCUSSÃO: 

Faça perguntas interativas e incentive a discussão. 

Foram: 

 reconhecidas       
 respondidas 
 monitorização, follow-up 

 

Que informações podem ajudar-nos a reconhecer um recluso suicida? 

GUIA DE DISCUSSÃO: 

Escreva as respostas dos formandos no quadro. Sonde as respostas que mais se aproximam. Depois de 
dois ou três minutos, ou quando as respostas dos formandos começarem a diminuir, continue com o 
plano da formação. 

Todas as áreas que mencionaram podem ser úteis para nos ajudar a reconhecer reclusos suicidas. Para 
ajudar a organizar a nossa discussão, falaremos sobre as seguintes áreas relacionadas ao suicídio: 
  

 Incidência 
 Frequência 
 Grupos de risco 
 Método 
 Histórico do recluso 
 Comportamento do recluso 

Os adolescentes são um grupo de risco. Os adolescentes podem não ter redes de apoio bem 
desenvolvidas ou competências para enfrentar e para lidar com as crises. Homens solteiros de meia-
idade ou mais velhos podem experienciar a erosão de relacionamentos, o apoio reduzido de outras 
pessoas e expectativas não realizadas. Os idosos podem temer tornar-se dependentes de outras 
pessoas. Todo esse stress, juntamente com a redução de apoio e competências de resiliência, pode 
levar a uma maior incidência de suicídio nesses grupos. 
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Tradicionalmente nas prisões, os reclusos recém-detidos são identificados como um grupo de alto risco. 
Os reclusos que cumprem sentenças mais longas do que a média e que perdem relacionamentos 
externos importantes estão num grupo de risco. Saber que um recluso se enquadra num destes grupos 
de risco ajuda-nos a prestar mais atenção ou fazer as perguntas certas. Também podemos beneficiar 
sabendo como e quando ocorre um suicídio. 

NOTAS DO FORMADOR: 

As informações sobre o método, onde ocorrem os suicídios na prisão e a hora em que ocorrem, devem 
ser recolhidas junto do serviço de estatística e aqui apresentadas. Saliente que esta também é a 
resposta às perguntas 1 e 2 do pré-teste. 

 Onde (isolamento, celas, hospital) 
 Quando (hora do dia ou da noite - nas prisões dos EUA, por exemplo, 48% ocorre da meia-noite 

às 5 da manhã) 
Todos estes tipos de informações ajudam a levar o suicídio a sério, a concentrar a nossa atenção em 
grupos especiais que têm maior risco de suicídio e a tentar controlar o comportamento dos reclusos 
usando uma vigilância cada vez maior. Embora essa informação seja útil no reconhecimento de reclusos 
potencialmente suicidas, nem todos se encaixam no padrão típico. Por isso, há dois outros tipos de 
informação que podem ajudar. 

 Historial do recluso 
 Tentativas de suicídio prévias 
 Perda de uma pessoa importante 
 Stress 
 Perturbação mental 
 Estado de saúde 

A resposta à pergunta 3 é a. 
Cada um destes fatores aumenta o risco de um recluso ser suicida. O historial anterior de tentativas 
de suicídio, a perda recente de uma pessoa importante ou outro evento stressante importante faz 
sentido como contribuindo para o risco de suicídio. A existência de uma perturbação mental ou 
problema médico, como HIV + ou SIDA, pode contribuir para o risco de suicídio, uma vez que a 
capacidade do recluso de fazer juízos claros e usar capacidades eficazes de resiliência pode ser 
reduzida. Saber o historial de um recluso ajuda a prestar mais atenção às mudanças de humor, 
mudanças de comportamento ou declarações veladas que podem indicar um potencial de 
comportamento suicida. Observar o seu comportamento pode ajudar a identificar ainda mais os 
reclusos suicidas. 

 Comportamento do recluso 
 Sintomas de depressão 
 Mudanças de comportamento 
 Pensamentos suicidas 
 Planeamento 
 Recursos 

A resposta à pergunta 4 é f, todas as opções anteriores. Entraremos em detalhes sobre as duas primeiras 
áreas: sintomas de depressão e mudanças de comportamento. 

 Os sintomas de depressão podem incluir: 
 problemas de sono         
 perda de apetite          

Comportamento: 
 mau humor 
 fadiga 
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 expressão de desamparo 
 perda de esperança 
 desistência 
 desconfiança 
 expressões de culpa 

 Mudanças no comportamento que podem ocorrer antes do suicídio: 
  desistir das amizades 
 desconfiança 
 "dizer adeus" 
 dar os pertences 
 acumular medicação 

O planeamento e os recursos referem-se a se um recluso identificou uma maneira específica de tentar 
suicidar-se e se ele tem acesso a uma arma, medicamento, faca ou lençol que se destina a ser usado 
no suicídio. 

Saber os sintomas ou comportamentos comuns de reclusos suicidas ajuda-nos a reconhecer um recluso 
potencialmente suicida. 

Resumindo, cada um de nós é responsável por ajudar a identificar reclusos potencialmente suicidas. A 
nossa capacidade de os reconhecer aumenta se conhecermos as informações básicas que acabamos de 
abordar. 

DAR RESPOSTA A RECLUSOS SUICIDAS 

Vamos supor que um recluso se enquadra no padrão que acabamos de descrever e que o seu 
comportamento nos diga que existe potencial para o suicídio. Como devemos responder? 

GUIA DE DISCUSSÃO: 

Escreva as respostas dos formandos no quadro. 

Respostas gerais do staff 

Respostas Básicas -- 

 Ouvir e escutar 
 Levar o pensamento e os sentimentos a sério 
 Seja afirmativo e solidário 
 Consulte: Supervisor de turno, gestor da unidade, psicólogo ou profissional médico 
 

As três primeiras respostas são boas competências de comunicação. Quando um recluso fala sobre 
sentimentos suicidas, é importante dar toda a nossa atenção e não contestar ou ignorar a  que está a 
sentir-se suicida. A resposta à pergunta 5 é b. Não devemos tentar minimizar as afirmações do recluso 
dizendo que não necessita se preocupar tanto, ou de que muitas pessoas pensam em suicídio. Quando 
pensa que um recluso é potencialmente suicida, a quem recorreria? Ou aonde o encaminharia. 
 
GUIA DE DISCUSSÃO: 

Escrever as respostas dos formandos no quadro. Conforme respondem, saliente que às vezes pode ser 
apropriado falar com seu supervisor antes de fazer o encaminhamento (por exemplo, isolamento) e, 
em outras ocasiões, uma ligação direta para o psicólogo ou departamento médico deve ser feita 
imediatamente. Depois de dois ou três minutos, ou quando as respostas começarem a diminuir, 
continue o plano da formação. 
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Deixe-me enfatizar algo: 

Não deixe de reagir. Notifique o seu supervisor de forma apropriada e, em seguida, faça o 
encaminhamento. Deixe que o psicólogo ou profissional médico avalie o risco de suicídio e tome a 
decisão sobre se é necessária uma vigilância do suicídio ou outra intervenção. 

Respostas avançadas -- 

 Perguntar diretamente sobre intenções suicidas. 
 Faça um contrato quando apropriado. 
 

Na sua função de trabalhador prisional pode conhecer muito bem alguns reclusos no seu grupo de 
trabalho ou na sua ala. Nos casos em que conhece o recluso, pode ser apropriado pedir-lhe que 
esclareça por que se está a sentir mal ou se está a pensar em suicídio. A resposta à pergunta 6 é b. Às 
vezes, os reclusos falam abertamente sobre os seus sentimentos e pensamentos com seu supervisor de 
trabalho, staff da ala em que se encontra ou guarda prisional, quando não seriam tão abertos com os 
outros reclusos. Perguntar sobre pensamentos suicidas ou conversar com um recluso sobre sentimentos 
suicidas não fará com que este cometa suicídio. 

Fazer um contrato com um recluso também pode ser útil. Deixe-me usar dois exemplos para ilustrar o 
que quero dizer com um contrato. Primeiro, pode pedir a palavra do recluso de que ele virá falar 
consigo antes de demonstrar um sentimento suicida. Outro exemplo pode ser fazer com que o recluso 
concorde em esperar um certo número de horas ou dias antes de agir. Obviamente, os contratos exigem 
confiança e não podemos contar com eles totalmente para reduzir o risco de suicídio. Os contratos 
podem garantir a um recluso que estamos aqui para ajudar. Às vezes, um recluso suicida pode sentir 
alívio quando concorda em adiar a ação do impulso suicida por um período específico de tempo. 

Estas duas competências avançadas são apenas isso, avançadas. Se não se sentir confortável em usá-
los, não o faça. Apenas certifique-se de ter feito a indicação apropriada e de estar a usar as 
competências básicas que descrevemos anteriormente. 

MONITORIZAÇÃO- ACOMPANHAMENTO DE RECLUSOS SUICIDAS.  

Monitorização e Acompanhamento 

 Avaliação 
 Vigilância de suicídio 
 Companheiros do recluso 
 Regresso ao meio prisional 
 Observação continua 
 

Depois de ter encaminhado o recluso a um psicólogo ou profissional médico para avaliar o risco de 
suicídio utilizando muitos dos conceitos que acabamos de discutir. Se o recluso for considerado ter um 
risco de suicídio, uma Vigilância de Suicídio terá início. Uma vigilância pode durar várias horas a vários 
dias, dependendo das intenções do recluso. 

A resposta à pergunta 7 é a opção “verdadeira”. Os companheiros do recluso podem ser usados para 
ajudar a vigiá-lo. Esses reclusos revezar-se-iam em turnos e seriam obrigados a observá-lo até o fim 
da vigilância. Não são colocados na cela com o recluso suicida. No nosso estabelecimento prisional, 
usamos (não usamos) companheiros dos reclusos. 

Após uma Vigilância de Suicídio, o recluso é normalmente devolvido ao meio prisional normal ou 
colocado no mesmo estado anterior à vigilância. Frequentemente, pode acontecer que outros reclusos 
possam ter ouvido que o recluso em questão era suicida. À medida que um recluso volta à população 
reclusa em geral, é nossa responsabilidade apoiar e ajudar o recluso a manter o máximo de dignidade 
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possível. O staff não deve partilhar informações sobre os problemas emocionais de um recluso com 
outros. Não devemos responder a perguntas intrometidas que outros reclusos possam levantar. 

O risco de suicídio não acaba quando a Vigilância de Suicídio termina e o recluso volta à população 
geral da prisão. A resposta à pergunta 8 é e, dias, semanas ou meses. Os reclusos com tendências 
suicidas podem continuar a ter pensamentos suicidas durante algum tempo. Por esse motivo, a 
monitorização contínua deve ocorrer. Normalmente, um psicólogo ou profissional médico encontrar-
se-á com o recluso regularmente. Existem algumas coisas que todos nós podemos fazer para ajudar no 
processo de monitorização e acompanhamento. 

Como é que o staff deve continuar a monitorizar um recluso que foi identificado como suicida 
anteriormente? 

GUIA DE DISCUSSÃO: 

Escreva as respostas dos formandos no quadro. Termine depois de dois ou três minutos, ou quando as 
respostas destes começarem a diminuir. 

Todas as suas sugestões são úteis. Se eu pudesse oferecer alguma orientação, recomendo que volte ao 
modelo que já vimos: 

 Respostas básicas 
 Respostas avançadas 
 Encaminhamento (se necessário) 
 

CONCLUSÃO 

Para concluir, gostaria de lembrar que cada um de nós tem três responsabilidades no que diz respeito 
aos reclusos suicidas. Essas responsabilidades são: 

 Devemos ser capazes de reconhecer os sinais de alerta que nos dizem que os reclusos podem 
estar a pensar em suicídio. 

 Devemos ser capazes de responder corretamente ao comportamento suicida. 
 Devemos acompanhar e monitorizar os reclusos que foram identificados como potencialmente 

suicidas 
 
 
 

Guia de avaliação 
Faça com que os formandos concluam o teste no final da aula. Verifiquem as respostas juntos. 
Material para referência/folhetos 
Teste de prevenção de suicídio em reclusos 

Responda às seguintes perguntas sobre suicídio em reclusos. Não terá de entregar as suas respostas. 
As respostas a essas perguntas serão abordadas durante esta sessão de formação. 

1. Na prisão, a maioria dos suicídios ocorre em: 
a) Isolamento 
b) Celas/Alas prisionais 
c) Unidades de saúde mental 
 
2. 2. Na prisão, a maioria dos suicídios ocorre:   

a. Depois das 16 horas. 
b. Entre a meia noite e as 5 horas. 
c. Em nenhuma hora específica 
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3. Olhando para o historial de um recluso, qual das seguintes alternativas aumenta o risco de 

tentativa de suicídio? 
a. Existência de tentativas anteriores 
b. Perda recente de uma relação importante 
c. Stress 
d. Perturbações mentais 
e. Perturbações médicas 
f. Todas exceto a e. 
g. Todas as anteriores 
 

4.  Qual dos seguintes comportamentos indica que um recluso pode ser suicida? 
a. Afirmações sobre suicídio 
b. Sintomas de depressão 
c. Dar pertences 
d. Desistir de amizades 
e. Acumular medicação 
f. Todas as anteriores 
g. Todas exceto a d. 
 

5. Uma das melhores coisas a fazer no caso de um recluso dizer que está a pensar em cometer 
suicídio é dizer para não se preocupar tanto e que muitas pessoas pensam em suicídio. 

a. Verdadeiro 
b. Falso 
 

6. Nunca se deve perguntar sobre pensamentos suicidas ou falar diretamente sobre suicídio com 
um recluso, pois isso poderá levá-lo a cometer suicídio. 

a. Verdadeiro 
b. Falso 
 

7. De acordo com as diretrizes do BOP (agência norte-americana Federal Bureau of Prisons), os 
reclusos podem ser usados para "vigiar" um recluso suicida. 

a. Verdadeiro 
b. Falso 
 

8.  Depois de receber alta do hospital por tentativa de suicídio, por quanto tempo podem 
continuar os pensamentos suicidas? 

a)  Os reclusos não são libertados até que todos os pensamentos suicidas acabem. 
b) Dias 
c) Semanas 
d) Meses 
e) b, c, or d 

 

Título da atividade 2 Esteja ciente dos estereótipos de minorias étnicas! 

Tempo sugerido 1 hora 

Recursos e materiais necessários 
Dispositivo móvel com ligação à internet para exibir 

a entrevista 
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Resultados da aprendizagem 

Ficar ciente do facto de que todos nós lidamos de maneira diferente com sentimentos e 

emoções negativas, que cada um de nós tem maneiras diferentes de pedir ajuda e que 

podemos não reconhecer os sinais de alerta de saúde mental uns dos outros 

Metodologia 

A maneira como lidamos com nossa própria saúde mental está profundamente ligada à 

maneira como fomos educados para pensar sobre saúde mental em casa, na escola e na 

sociedade em geral. O que é saúde mental e como é tratada é entendido de maneiras 

diferentes em diferentes contextos culturais. Na prisão, isto pode significar que um indivíduo 

que se sente triste, sem esperança, traumatizado, zangado e deprimido pode sentir-se 

retraído ou automutilar-se, e pode ser imediatamente identificado pelo staff como estando a 

necessitar de apoio profissional ao nível da saúde mental. Da mesma forma, sentimentos e 

emoções negativos podem resultar em comportamentos agressivos e enraivecidos e, portanto, 

obter uma reação muito diferente do staff e dos reclusos em seu redor. Como staff de apoio 

às prisões, precisamos estar cientes e questionar os nossos próprios estereótipos de minoria 

étnica. 

Em 2017, o Exmo. Sr. David Lammy analisou o apoio e as oportunidades que a comunidade 

BAME (Negra, Asiática, de Minoria Étnica) recebe nas prisões de Inglaterra e do País de Gales. 

Ouça a conversa que ele descreve com um jovem negro sobre o acesso à terapia na prisão e 

como o sistema precisa recuar, considerar e mudar alguns dos estereótipos implantados em 

relação aos reclusos de minorias étnicas. 

Transcrição de David Lammy sobre Educação, Raça e Justiça Criminal (09/10/2020), a partir 

dos 24 minutos: 

“Qual é a relevância cultural do que lhes está a ser ensinado? E isso começa no início [da vida 

dos reclusos]: Existe uma história de referenciação de alunos? Existe uma história de sistema 

de cuidados? Existem questões de drogas, álcool, cólera em casa? Existem questões profundas 

de trauma e quais são? Estão a aparecer, infelizmente, em partes de comunidades como a 

minha, traumas relacionados com crimes com armas brancas e atividades de gangues. Eles 

foram usados/manipulados, efetivamente, por adultos, para transportar drogas para todo o 

país? E, portanto, como esses adultos os dececionaram gravemente, qual é a resposta deles 

para si [o pessoal da prisão] agora, como o adulto na frente deles, isso é suposto empoderá-

los? Tem de entender esta situação. 

 “Fiquei muito impressionado com um homem que estava a falar sobre acesso a cuidados, que 

descobriu que os reclusos brancos estavam a receber terapia. A propósito, estou 

extremamente impressionado com as prisões terapêuticas, gostaria que houvesse mais no 
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nosso sistema. Mas a terapia pode desempenhar um papel real por ter reclusos que estão 

prontos para confrontar o que eles têm feito e o que eles fizeram e mudar. 

E este recluso disse, ‘olha, quando um gajo branco corta os pulsos ou ... sabe ... ameaça 

matar-se, ele consegue ir ao psiquiatra] ele recebe todo esse apoio, blá, blá, blá. Quando eu 

faço o mesmo, eu não obtenho nada. 

E eu disse: ‘A sério? Eu não posso acreditar no que me diz, quando faz o mesmo, não obtenho 

nada, isto não pode estar certo! ' 

E ele disse, ‘Bem, olhe, eu dei um soco na parede outro dia, sabe, a minha mão foi engessada, 

sabe, eu parti alguns ossos. Mas isso não foi visto como autoagressão. Foi visto como violência. 

E eu não obtive nada. '” 

Guias de avaliação 

Incentive uma discussão em torno das seguintes questões / diretrizes: 

 Reconhece a necessidade de pensar sobre estereótipos culturais e saúde mental na 

sua prisão? Porquê? 

 Quais as minorias mais predominantes no seu contexto? De que recursos dispõe para 

ajudar a sua equipa a aprender mais sobre como a saúde mental é tratada nessas 

culturas? (como membros da equipa que representam grupos étnicos minoritários, 

organizações comunitárias locais, etc.) 

 Usando este cronograma, faça um plano de ação. 

Material de referência 

https://www.prisonerseducation.org.uk/2020/09/in-conversation-with-david-lammy/ 

 

 
Título da 
atividade 3 

Grupos Focais de Saúde Mental 

Tempo sugerido 1 hora 
Materiais e 
recursos 
necessários 

Um dispositivo móvel ou folhetos com o método de grupo de focais 

Resultados de aprendizagem 
Mostrar uma maneira de estabelecer e manter um grupo focal no âmbito da saúde mental, 
o que melhora proactivamente a forma como os recursos existentes são usados. 
Metodologia 
Os reclusos que estão a lidar com situações de desespero, trauma, raiva, depressão, 
isolamento e outros problemas de saúde mental podem encontrar na oportunidade de falar 
com o staff sobre o apoio à saúde mental na prisão uma forma de os ajudar a permanecer 
envolvidos na sua própria recuperação. Pessoas que viveram experiências de doenças mentais 
na prisão podem ser capazes de destacar algumas questões específicas por terem passado 
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pelo sistema de saúde e assistência social e mostrar como acederam a aconselhamento e 
apoio em tempos de crise. Para este grupo, pode ser estabelecido um grupo focal regular, 
para garantir que o o staff e os reclusos estejam em sintonia sobre como os problemas de 
saúde mental podem ser tratados com os recursos que já existem. 
No entanto, antes de descrevermos o método de grupo focal, lembre-se de que também há 
muitos outros reclusos que não seriam capazes de discutir estas questões - 40% dos reclusos 
AWARE inquiridos não falam com o staff da prisão porque têm medo da falta de 
confidencialidade nos processos de saúde mental. 
 
Método de grupo focal: 
 
Etapa 1: Converse com os seus gestores sobre a criação de um grupo para questões no âmbito 
dos problemas de saúde mental. Decida quem precisa estar na sala do ponto de vista do 
staff (os reclusos podem ser intimidados para falar na presença do/a diretor/a? O médico 
da prisão poderia comparecer? E assim por diante) e com que regularidade iriam ser as 
reuniões (apenas uma reunião será suficiente? Que tal uma a cada seis meses?). 
 
Etapa 2: Faça um poster que convide para as reuniões e converse com os reclusos sobre como 
se envolver na tomada de decisões. 
 
Etapa 3: Desenvolva um inquérito amigável aos reclusos que possa ser partilhado e envolva 
os serviços comunitários e religiosos para garantir que reúne as opiniões do maior número 
possível de reclusos. 
 
Etapa 4: Com base no feedback que receber de colegas, reclusos e grupos comunitários, 
desenvolva uma lista de perguntas com cerca de dez questões abertas e sem julgamentos, 
que permita aos reclusos e funcionários falarem sobre os seus pensamentos ou experiências 
pessoais. 
 
Etapa 5: No próprio dia, tenha um horário definido de cerca de 1,5 horas, e prepare algumas 
bebidas e refrescos como forma de agradecimento pela presença. Como moderador, 
certifique-se de que todos os participantes tenham uma palavra a dizer. Esteja preparado 
para pedir, com algum tato, a um participante dominante que deixe os outros opinarem e 
para fazer contato visual com os participantes tímidos, ou perguntar-lhes diretamente o 
que pensam. 
 
Etapa 6: Dê feedback aos reclusos e ao staff sobre o que aprendeu com os mesmos e as ações 
que serão tomadas como resultado das suas intervenções. Certifique-se de informar os 
reclusos do que está a fazer (ou não) com as mesmas. Explique as suas decisões 
honestamente. 
 
Guia de avaliação 
Use as questões abaixo para conduzir uma discussão entre os participantes  

  Já alguma vez conduziu um grupo focal com reclusos e staff na prisão onde trabalha, 
sobre qualquer assunto? Essa abordagem funcionaria na prisão onde trabalha? 
Porquê/ porque não? 

 Como implementaria este grupo focal? 
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Título da 
atividade 4 

Agrupar profissionais para ouvir as necessidades específicas de saúde 
mental de grupos específicos 

Tempo sugerido 1 hora 

Materiais e 
recursos 
necessários 

Um dispositivo móvel com acesso à Internet 

Resultados de aprendizagem 

O objetivo desta atividade é concentrar-se nestes grupos de reclusos, para observar algumas 
boas práticas e para evoluir outras abordagens.  

Metodologia 

Um estudo recente na América mostrou que a polícia frequentemente tem contato com 
pessoas que sofrem de problemas de saúde mental e abuso de substâncias e que há evidências 
que sugerem que esses indivíduos estão concentrados em pequenas unidades geográficas 
(Lamb, Richard, n.d.). Da mesma forma, o staff prisional frequentemente descobre que os 
reclusos com problemas de abuso de substâncias também têm problemas de saúde mental e 
que estes indivíduos tendem a formar um grupo dentro da população prisional. Neste estudo 
piloto, os polícias foram emparelhados com profissionais ligados à saúde mental (psicólogos). 
Passaram tempo com os grupos previamente referidos ouvindo os seus problemas, 
construindo relações de confiança e uma ligação com pessoas que sofrem de problemas de 
saúde mental e abuso de substâncias. Estas equipas de polícias e psicólogos descobriram que 
havia recursos e serviços mais eficientes que podiam ser fornecidos: os policias ficaram com 
uma melhor compreensão dos problemas de saúde mental e disseram ser mais capazes de os 
identificar e saber para onde um indivíduo pode ser encaminhado para obter ajuda. Os grupos 
de toxicodependentes disseram que melhoraram a perceção que tinham da polícia e que 
confiavam nos mesmos para os encaminhar para os serviços de reabilitação e de saúde 
mental. 
Guia de avaliação 

Encorajar a discussão em relação a estas questões: 
 Implementaria ou poderia implementar um piloto como este na prisão onde 

trabalha? Porquê/porque não? 
 Quais seriam os desafios?  
 O que faria com os resultados? 
  Poderia implementar ‘pares’ semelhantes de profissionais para responder às necessidades 

de outros grupos na prisão onde trabalha? Pense em grupos vulneráveis, mais de 50 reclusos, 
reclusos que são pais e assim por diante 

 
 
Título da 
atividade 5 

O Esquema do Ouvinte: treinar os reclusos para fornecer apoio 
emocional a outros  

Tempo sugerido 1 hora 
Materiais e 
recursos 
necessários 

Dispositivo móvel com acesso à Internet 

Resultados da aprendizagem 
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O objetivo desta atividade é dar um exemplo de como algumas prisões estão a abordar 
esta questão de recursos, selecionando e treinando reclusos para se tornarem "Ouvintes" e 
fornecer apoio emocional a outros. 
Metodologia 
41% dos reclusos inquiridos pelo AWARE disseram que não sabem a quem recorrer se 
estiverem tristes ou deprimidos, e 1 em cada 5 reclusos questionado disse que pediu apoio 
para a saúde mental, mas não o recebeu a necessidade de alguém ouvir os problemas 
mentais dos reclusos supera a equipa disponível treinada para os apoiar. 

Acerca do Samaritans Listener Scheme: Os reclusos selecionados participam de um curso 
de formação intensiva. Isto baseia-se na formação que os voluntários samaritanos 
realizam, mas é adaptado ao ambiente prisional. Ao concluir a formação, os Ouvintes 
recebem um certificado e concordam em seguir as políticas e valores dos Samaritanos. As 
prisões têm como objetivo ter Ouvintes suficientes disponíveis para falar ao telefone, 24 
horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer pessoa que deles precise. O apoio é 
fornecido em privado para permitir total confidencialidade. Mesmo depois que um Ouvinte 
saia da prisão, o seu trabalho como Ouvinte deve permanecer totalmente confidencial. 

Os Ouvintes não são remunerados e não recebem qualquer forma de benefício pela sua 
função. Os Ouvintes recebem apoio regular e encontram-se com frequência com 
voluntários samaritanos. Os Ouvintes também podem telefonar para os samaritanos a 
qualquer momento para poderem ter apoio. 
Ouça a Linda a relatar os motivos pelos quais se tornou uma Ouvinte na prisão e como este 
apoio inestimável funcionou. 
Guias de avaliação 
Oriente uma discussão em torno das seguintes questões: 

 Existe algo semelhante ao Esquema de Ouvinte na prisão onde trabalha? Tem algum 
serviço ou atividade dirigido por reclusos? 

 Os reclusos-ouvintes dizem que às vezes é difícil para o staff prisional aceitar o que 
eles fazem e ver que este é um serviço importante. O que pensaria o staff prisional 
sobre este assunto na prisão onde trabalha? 

 Que outros desafios e oportunidades vê na implementação de um Esquema de 
Ouvinte na prisão onde trabalha? 

Material de referência 
Ouça a Linda a relatar os motivos pelos quais se tornou uma Ouvinte na prisão e como este 
apoio inestimável funcionou. 
https://www.facebook.com/uservoiceorg/videos/being-a-listener-in-
prisons/1743866642421261/ 

 
 
 
Título da atividade 
6 

Um líder designado para apoiar a saúde mental  

Tempo sugerido 1 hora 
Materiais e recursos 
necessários 

Dispositivo móvel com acesso à Internet 

Resultados da aprendizagem 
O objetivo desta atividade é discutir um modelo de Líder de Saúde Mental e a forma como este papel 
pode ser aplicado no contexto prisional.   
Metodologia 
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As organizações usam métodos diferentes para identificar quem precisa de acesso a cuidados de saúde 
mental e como essas solicitações são processadas. Os reclusos que participaram no inquérito AWARE 
disseram que uma das suas principais preocupações é que este processo na prisão não é transparente. 
Num exercício de consulta com jovens, alunos e escolas, o Departamento de Saúde e Assistência Social 
do Reino Unido desenvolveu o modelo de Líder de Saúde Mental em escolas e universidades 
(“Consultations-with-young-people-on-the-green-paper-Transforming-children-and-young-people’s-
mental-health-provision.pdf,” n.d.). Os jovens sentiram que um guia de saúde mental teria um 
impacto positivo na cultura em torno da saúde mental no ambiente escolar. As pessoas que 
participaram da consulta sentiram que era importante para todos os funcionários da escola ter um 
nível básico de compreensão da saúde mental dos jovens e que ter um líder designado ajudaria a 
encorajar esta situação. Os jovens também disseram que esperavam que o líder de saúde mental fosse 
um ‘dinamizador de cuidados’ que pudesse explicar os objetivos dos diferentes serviços e intervenções 
de saúde mental aos jovens e ajudá-los a entender o processo de procura por essa ajuda. O líder 
também estaria numa boa posição para garantir uma boa comunicação entre todos os profissionais 
que trabalham com os jovens, dentro e fora da escola, para que estes não tenham que repetir a sua 
história. 
Os jovens concordaram que este papel de líder designado, sendo altamente qualificado e exigente e, 
portanto, não poderia ser associado a um professor, mas um papel exclusivo dentro da escola e 
estavam preocupados com o facto de ser 'atirado para as costas' de professores já sobrecarregados. 
Os jovens sentiram que, para uma implementação adequada, o titular do cargo deveria ter formação 
adequada e ser apoiado para desempenhar com eficácia as suas funções. O texto a seguir foi extraído 
do esboço dessa função: 
 
O líder de saúde mental deve ter autoridade para: 

 Tirar os jovens das aulas, se necessário 
 Encaminhar os jovens para / referenciá-los a outros serviços fora da escola 
 Organizar formações para todos os professores sobre consciencialização básica sobre saúde 

mental 
 Realizar intervenções básicas 
 Gerir uma área de chill-out / drop-in para os jovens "fazerem uma pausa" 

 
Conhecer: 
 

 Os jovens e os problemas que enfrentam 
 O sistema local de saúde mental e como se orientar dentro do mesmo 
 Uma gama de intervenções de saúde mental e como funcionam em diferentes pessoas 
 Procedimentos de confidencialidade e salvaguarda 
 Direitos e prerrogativas dos jovens 
 As diferentes necessidades dos jovens, incluindo raça, género e cultura 
 Barreiras específicas enfrentadas por certos grupos de jovens, por exemplo, jovens 

cuidadores e por aqueles que estão no sistema de cuidados 
 
Tenha as seguintes atitudes e qualidades: 
 

 Respeitador 
 Não fazer julgamentos 
 Não ser preconceituoso 
 De confiança e merecedor dessa confiança 
 Ser um bom ouvinte 
 Diga as coisas com clareza, ‘não apenas o que quer ouvir’ 
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 Simpático 
 Alguém com quem os jovens se identifiquem  

 
Algumas das preocupações e questões que os jovens tiveram em relação a esta proposta foram: 
 

 Isto será devidamente financiado? 
 As propostas não sendo obrigatórias, o que acontecerá aos jovens de uma escola que opta por 

não nomear um responsável designado? 
 Como será protegida a confidencialidade do jovem no ambiente escolar? 
 Como pode uma só pessoa apoiar uma escola inteira, especialmente se for uma escola 

grande? 
 Os jovens sentiram que este deveria ser um trabalho separado na escola, pois seria muita 

formação adicional, trabalho e responsabilidade para um professor fazer ao mesmo tempo 
que dá aulas. 

Guia de avaliação 
Oriente uma discussão em torno das seguintes questões 

 Já fez uma consulta de saúde mental na prisão onde trabalha? 
 O que acha da ideia de um Líder de Saúde Mental? Já tem esta função ou algo semelhante? 
 Este papel seria útil na prisão onde trabalha? Porquê/ porque não? 

Examine as quatro listas de autoridade, conhecimento, atitudes e problemas: 
- Se ainda não tem um líder de saúde mental, o que faria para o implementar na prião onde trabalha? 
O que faria de diferente? 
- Se já tem um líder para saúde mental, ele tem as mesmas funções? Como aborda os problemas que 
os jovens identificaram? 
Material de referência 
Consultations-with-young-people-on-the-green-paper-Transforming-children-and-young-people’s-
mental-health-provision.pdf, n.d. 
Lamb, Richard, W., Linda, n.d. (PDF) The Police and Mental Health [WWW Document]. ResearchGate. 
https://doi.org/10.1176/appi.ps.53.10.1266 

 
 
 
Título da atividade 
7 

Plano para a libertação dos reclusos com problemas de saúde mental 

Tempo sugerido 1 hora 
Materiais e 
recursos 
necessários 

Dispositivo móvel com acesso à Internet. Esta atividade foi testada durante um 
evento de formação da equipa AWARE e é adequada para a formação online. 

Resultados da aprendizagem 
O objetivo desta atividade é discutir por que e como uma abordagem conjunta com o apoio de várias 
agências na identificação do cuidado certo, fazendo as referências certas e integrando a família / 
grupos externos nos cuidados de saúde mental, ajudará o recluso a ficar fora do sistema de justiça 
criminal. 
Metodologia 
Prepare alguns slides com dados da pesquisa AWARE, usando as figuras abaixo: 

- Apenas 30% dos participantes do AWARE responderam positivamente quando questionados se 
há procedimentos de avaliação após a libertação, enquanto 38% responderam que não há e 
outros 32% que não sabem. 

- 36% do staff prisional respondeu que um plano após a libertação para voltar à comunidade 
criado para ex-reclusos só existia de vez em quando. 29% responderam "nunca", enquanto 23% 
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"sempre", 12% na maioria das vezes. 
- 60% responderam que sabem para onde enviar reclusos após a sua libertação no que diz 

respeito aos seus problemas de saúde mental 
 

Em seguida, dê aos participantes os três cenários abaixo para refletirem: 
 

- Recluso A: Estado de saúde mental anterior à detenção; tentativa de suicídio na prisão com 
consequências físicas 

- Recluso B: Diagnóstico triplo: doença mental; abuso de substâncias e HIV / AIDS 
- Recluso C: Deficiência física anterior à detenção; depressão e ansiedade desenvolvidas 

durante a prisão 
 

Peça-lhes que trabalhem em grupo e tentem definir um plano após a libertação, considerando o 
seguinte: 

- Médico: medicamentos, equipamentos, referências, prescrições, etc. 
- Apoio fundamental: vida familiar, estilo de vida saudável, reintegração no mercado de 

trabalho 
- Tipo de instituições e o seu papel no mapa dos serviços: ONGs, instituições estatais, 

comunidade local, etc. 
 

Guia de avaliação 
Questões para reflexão: 

- A existência de um plano pós-libertação para reclusos com problemas de saúde mental 
aumenta as suas possibilidades de reintegração? 

- Estes planos existem sempre ao nível da prisão, para cada recluso com problemas de saúde 
mental? 

- O staff da prisão / prisão sabe para onde redirecionar os reclusos com problemas de saúde 
mental após a sua libertação? 

 
 
Titulo da atividade 
8 

Mau comportamento ou problemas de saúde mental? 

Tempo sugerido 1 hora 
Materiais e 
recursos 
necessários 

Dispositivo móvel com acesso à Internet. Esta atividade foi testada durante 
um evento de formação da equipa AWARE e é adequada para a formação 
online. 

Resultados da avaliação 
O objetivo desta atividade é enfatizar que muitas vezes os problemas de saúde mental dos reclusos 
são confundidos com mau comportamento; explorar maneiras de como o staff prisional pode abordar 
e resolver essas situações 
Metodologia 
Dê aos participantes o seguinte cenário: 
 
Guarda prisional: homem branco, 40 anos 
Recluso: homem branco, 20 anos, possível esquizofrenia, ouve vozes pelo rádio da cela 
AÇÃO: Encontro furioso, que é neutralizado pela reação silenciosa do guarda prisional. Informações 
sobre ouvir vozes obtidas por meio de questionamento e escuta ativa. 
SINAIS VISUAIS / VERBAIS: 
Palavrões, raiva, comportamento ameaçador - sai a correr da cela em direção a um guarda 
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Quer que o guarda faça algo sobre os insultos 
Conta a situação como lhe parece ... 
... revela que está a ouvir vozes no rádio 
O guarda chega à cela para dar uma uma vista de olhos 
Encontra a cela destruída – o guarda irrita-se porque é pouco antes do almoço - isto é uma situação 
de indisciplina ou uma situação de saúde mental? 
O recluso deve limpar a confusão que fez, mas está claramente com medo de reentrar na cela 
DIÁLOGO: 
• O recluso está claramente furioso 
• O guarda prisional está calmo e leva algum tempo para descobrir os factos 
• Os 'factos' mostram que o recluso tem uma visão distorcida da realidade 
• Isto alerta o guarda para a possibilidade de doença mental e orienta a sua reação em relação à 
situação 
Guia de avaliação 

- Por que é importante dispersar a agressão e quais são as melhores maneiras de o fazer ? 
- Perguntar 'porquê?' em vez de adotar uma visão disciplinar imediata 
- Como usar a escuta ativa 

Material de referênncia 
Mental health awareness for prison staff (Musselwhite et al., 2004) 
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 Consciencialização intersectorial sobre as 
necessidades de saúde mental no sistema 

de justiça criminal e na libertação 


