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Livros escolares usados
dão direito
a entradas nas Piscinas

Câmara Municipal de 

Évora já reabriu o 

Banco de Manuais 

Escolares e mantém a 

campanha “Dar e Receber”, em 

que a entrega de livros usados dá 

entradas nas piscinas. O sucesso 

registado nos últimos anos levou 

a Câmara Municipal de Évora a 

reeditar o Banco de Manuais 

Escolares, que entrou em 

funcionamento dia 10 de julho.

Se tiver livros de apoio escolar 

do 5º ao 12º ano de que já não 

A

necessite, poderá entregá-los 

nos diversos pontos de recolha: 

associações/entidades juvenis e 

juntas de freguesia. Também o 

poderá fazer diretamente no 

Ponto Jovem, na Rua do Menino 

Jesus, local onde está situado o 

depósito. Aqui poderá efetuar a 

requisição dos que necessitar, 

mediante o preenchimento de 

uma ficha.

O projeto “Banco de Manuais 

Escolares” tem cumprido o 

objetivo de atenuar o esforço 

financeiro das famílias que, 

anualmente, têm que adquirir 

manuais para os seus filhos em 

idade escolar.

Paralelamente decorre a 

campanha “Dar e Receber” que 

consiste na entrega de 3 livros 

escolares, do 2º ciclo ao 

secundário e com datas de edição 

de 2013 a 2017. A entrega dos 

livros mencionados dará direito a 

entradas gratuitas nas Piscinas 

Municipais aos jovens com idades 

entre os 11 e os 21 anos.
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“Saúde Mental sem Tabus” na RTA

Quando uma obsessão / compulsão
se torna numa perturbação patológica

perturbação obsessiva-

compulsiva foi o tema 

abordado na última 

edição de “Saúde 

Mental sem Tabus”, um programa 

emitido mensalmente na Rádio 

Telefonia do Alentejo (RTA), em 

parceria com a MetAlentejo.

As questões foram debatidas 

com a médica interna de 

Psiquiatria Teresa Reis, presidente 

da MetAlentejo – associação para 

o bem-estar psicossocial da 

comunidade, que começou por 

justificar a escolha desta 

temática.

“A perturbação obsessivo-

compulsiva é uma doença que é 

bastante falada, mas de um modo 

incorreto”, referiu, dizendo que 

“achámos que seria um tema 

interessante porque nos foi 

sugerido por vários ouvintes e 

também porque consideramos 

que as características desta 

doença, bem como o sofrimento 

e implicações no trabalho, na 

família e vida social das pessoas 

que sofrem deste problema são 

pouco conhecidos”.

Teresa Reis explicou que “a 

perturbação obsessivo-compulsiva 

(e diz-se perturbação em 

Português de Portugal e não 

transtorno que é o termo utilizado 

no Brasil) pode ter, como o nome 

indica, presença de obsessões, de 

compulsões ou de ambas”.

Como tal, esclareceu que “as 

obsessões são pensamentos, 

impulsos ou imagens recorrentes 

e persistentes que, em algum 

período da perturbação, são 

experienciados como intrusivos 

ou inadequados e que na maioria 

dos indivíduos causa ansiedade 

ou mal-estar marcados”.

Realçou que “as pessoas com 

obsessões tentam ignorar estes 

pensamentos, impulsos ou 

imagens ou neutralizá-los com 

algum pensamento ou ação”.

A interna de Psiquiatria deu 

“um exemplo muito frequente de 

obsessão, que são os pensamentos 

de necessidade de limpeza”, 

focando que “nestes casos as 

pessoas têm continuamente a 

sensação de que estão sujos ou 

contaminados e por mais que 

logicamente até possam saber que 

isso não faz sentido, sentem 

necessidade de lavar muitas vezes 

por dias as mãos”.

Adiantou ainda que “outro 

exemplo frequente é o 

pensamento intrusivo de que 

pode estar inseguro ou em perigo 

e que faz com que se pense 

continuamente na necessidade de 

se trancarem as portas e as 

janelas”.

Quanto às compulsões, 

explicitou que “são 

comportamentos repetitivos que a 

pessoa se sente compelida a 

realizar em resposta a uma 

obsessão”.

Relativamente aos exemplos 

referidos anteriormente, “será a 

lavagem repetitiva das mãos em 

resposta a um pensamento de 

sujidade ou a necessidade de 

trancar repetidamente a porta em 

resposta a um pensamento 

intrusivo de insegurança”, apontou 

a presidente da MetAlentejo.

Salientou também que “muitas 

vezes os comportamentos têm 

como objetivo prevenir ou reduzir 

a ansiedade ou o mal-estar”.

Sinais de alerta
De acordo com Teresa Reis, 

“para que seja feito o diagnóstico, 

as obsessões ou compulsões têm 

de consumir tempo ou causarem 

mal-estar clinicamente significativo 

ou terem impacto na vida social, 

ocupacional ou no funcionamento 

geral da pessoa”.

Portanto, “ter a mania das 

arrumações ou ter de verificar, 

antes de dormir, se realmente as 

portas e janelas estão fechadas não 

faz só por si um diagnóstico”, 

constatou.

Lembrou ainda que “há pessoas 

com traços de personalidade 

obsessiva-compulsiva, são pessoas 

muito organizadas, muito 

pontuais, faz-lhes confusão 

falharem, gostam muito de 

limpeza e arrumação, mas mantêm 

isto num funcionamento 

relativamente normal, embora 

possam ter manias que irritam os 

outros”.

Teresa Reis alertou que 

“estamos numa situação de 

doença quando o problema toma 

conta da vida das pessoas e estas 

já não funcionam da mesma 

maneira”, frisando que “vemos 

que a pessoa cada vez consome 

mais tempo do seu dia para 

satisfazer estas compulsões em 

resposta a este sofrimento, 

deixando de chegar a horas ao 

emprego ou de conseguir levar os 

filhos à escola, pelo que é preciso 

procurar ajuda”.

Questionada se as pessoas 

conseguem perceber que não faz 

sentido terem esses pensamentos 

ou terem de praticar esses atos 

repetitivos, a médica evidenciou 

que “elas próprias têm noção que 

aquilo que estão a fazer é muito 

estúpido e não têm razão 

nenhuma para o fazer, mas como 

o pensamento não lhes sai da 

cabeça e o pensamento causa-lhes 

tanta ansiedade, têm mesmo de 

fazer esses atos repetitivos”.

No entanto, segundo a mesma 

especialista, “há casos em que as 

pessoas pensam que as crenças 

são provavelmente verdadeiras e 

acham que se não fizeram uma 

coisa de determinada maneira 

(um ritual no andar, por exemplo), 

algo de mal vai acontecer à sua 

família”.

Em relação às causas, apontou 

que “não são muito específicas, 

mas há uma parte genética e nas 

famílias que têm perturbação de 

ansiedade ou este tipo de doenças, 

os filhos também podem vir a ter, 

não só pela parte genética, mas 

também pelos hábitos que veem 

em casa e pela educação”.

Para Teresa Reis, “o primeiro 

profissional a quem pedir ajuda é 

aquele que nos conhece melhor e 

na maior parte dos casos é o 

médico de família, que tem toda 

a capacidade para fazer um 

primeiro diagnóstico desta 

situação, pode até iniciar o 

tratamento e possivelmente 

encaminhar para o 

acompanhamento psicológico”, 

lembrando a importância de 

“pedir ajuda assim que se notam 

esses sinais de patologia”.

No que diz respeito ao 

tratamento, a interna de Psiquiatria 

destacou que “se a doença estiver 

no início não implica 

necessariamente a toma de 

medicação, às vezes basta o 

trabalho psicológico, pois a 

terapia ajuda as pessoas a 

libertarem-se destes 

pensamentos”.

Reforçou ainda que “quando 

nos chegam casos mais graves, por 

vezes, já é preciso fazer medicação, 

que é semelhante à usada na 

ansiedade e depressão”.

No que se refere ao apoio que 

a MetAlentejo poderá dar nesta 

problemática, Teresa Reis 

sublinhou que “neste momento, 

temos os nossos projetos neste 

âmbito um pouco parados, mas a 

seguir ao verão esperamos 

retomá-los, como é o caso das 

sessões de relaxamento, grupos 

terapêuticos e acompanhamento 

psicológico individual”.

A médica interna de Psiquiatria, Teresa Reis,
presidente da Direção da MetAlentejo.


