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A SAÚDE MENTAL EM PORTUGAL: UM BREVE 
RETRATO EPIDEMIOLÓGICO 

Fundamental para o bem-estar da população e para o desenvolvimento económico e social dos      

países, a saúde mental é componente integral e essencial da saúde de cada indivíduo. Atualmente, as 

perturbações do foro mental constituem um dos principais desafios à saúde pública, constituindo a    

segunda principal causa de incapacidade e a quinta causa em termos de Carga Global de Doenças (CGD) 

entre os países da União Europeia. Já em Portugal, as doenças mentais constituíam em 2019 o quarto 

principal tipo de patologia em termos de CGD, sendo a prevalência destas patologias a mais elevada   

entre os países da União Europeia. 

Neste BOLETIM #07 procuramos fazer, de uma forma muito breve, um retrato epidemiológico da  

Saúde Mental em Portugal e analisar algumas das principais fragilidades e desigualdades no acesso aos 

cuidados de saúde no território nacional. Em particular, procuramos sintetizar a incidência de algumas 

das principais patologias de saúde mental na população portuguesa bem como caracterizar                

demograficamente e socialmente a prevalência destas patologias e a acessibilidade dos cuidados de   

saúde mental no território. À luz do contexto atual, e com base na literatura existente, procuramos ainda 

analisar o impacto que a recente pandemia de COVID-19 poderá ter a curto e médio prazo na saúde 

mental dos portugueses. 

A SAÚDE E A DOENÇA MENTAL 

A Saúde Mental é uma componente integral e 

essencial da saúde de cada indivíduo. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde 

mental não é apenas a simples ausência de       

perturbação mental ou deficiência, mas sim um 

estado de bem-estar físico, mental e social que 

possibilite a cada indivíduo lidar com os        

desafios normais da vida, trabalhar de forma 

produtiva e frutífera e contribuir para a sua   

comunidade, realizando assim o seu próprio 

potencial1. Mais do que o bem-estar psicológico, a 

Saúde Mental traduz-se na capacidade de o      

indivíduo manter o equilíbrio das suas funções 

mentais e desenvolver comportamentos adaptados 

às diferentes circunstâncias em que está envolvido 

(ex. desenvolver e manter relacionamentos,       

estudar, trabalhar, tomar decisões, etc.)1. 

Já a doença mental, por outro lado, está     

relacionada com o sofrimento, incapacidade ou 

morbilidade causados por transtornos mentais, 

neurológicos ou pelo uso de substâncias e que 

podem surgir devido a fatores genéticos,        

biológicos, psicológicos, bem como condições 

sociais e ambientais diversas1. A saúde, e a saúde 

mental mais concretamente, são por isso o        

resultado de diversas interações biológicas,       

psicológicas e sociais.  

Atualmente, as perturbações mentais          

constituem um dos principais desafios à saúde  

ƉƷďůŝĐĂ͘���� 
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pública. Segundo os dados do Estudo de Carga 

Global de Doenças do IHME (The Institute for    

Health Metrics and Evaluation, Universidade de 

Washington – EUA), as perturbações do foro 

mental constituíam em 2019 a segunda       

principal causa de incapacidadei e a quinta cau-

sa em termos de Carga Global de Doenças 

(CGD)ii entre os países da União Europeia (UE)2. 

Já em Portugal, as doenças mentais constituíam 

em 2019 o quarto principal tipo de patologia em 

termos de Carga Global de Doenças, sendo a 

prevalência destas patologias a mais elevada 

entre os países da União Europeia (19.3%)2. Se 

acrescentarmos a esta análise os transtornos     

relacionados com o consumo de álcool e drogas, a 

prevalência de doenças mentais sobe para os 

23.2%, sendo as perturbações de ansiedade e    

depressão as patologias mais comuns (Figura 1)2. 

Quanto à mortalidade por estas condições,        

estima-se que cerca de 900.000 pessoas morram 

em todo o mundo devido a suicídio3. Em Portugal, 

a mortalidade relacionada com o suicídio e   

lesões autoinfligidas em 2019 foi de 9,5 óbitos 

por 100 000 habitantes (975 óbitos)4,5. 

 
 

Figura 1. Prevalência de perturbações mentais e de uso de substâncias em Portugal. Fonte: CGD 20192. 

i medida em anos de vida perdidos devido à incapacidade – YLDs, Years Lost to Disability  
ii medida em anos de vida ajustados à incapacidade – DALY, Disability-Adjusted Life Years.  

Segundo os dados avançados no relatório “Sem 

mais tempo a perder – Saúde mental em Portugal: 

um desafio para a próxima década” do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), uma estimativa     

subestimada dos encargos com a doença    

mental em Portugal apontava para um custo 

equivalente a 3,7% do PIB, correspondendo a 

6,6 mil milhões de euros3. Todavia, apesar da  

importância da saúde mental no bem-estar dos 

indivíduos e o impacto transversal na sociedade, 
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esta não tem sido verdadeiramente considerada 

uma prioridade a nível das políticas de saúde. As 

transformações demográficas, as barreiras à      

reforma dos cuidados de saúde mental, as         

desigualdades, a urgência de combater o estigma 

e a discriminação associado são só alguns desafios 

que persistem e contribuem para a subvalorização 

da saúde mental em Portugal e um pouco por  

todo o mundo.͘ 

A SAÚDE MENTAL DOS PORTUGUESES EM NÚMEROS  

O impacto da saúde mental tem sido            

amplamente estudado através de estudos de    

carga da doença. As estimativas mais recentes na 

população portuguesa apontam para que cerca de 

23% da população sofra de alguma               

perturbação do foro mental ou de uso de   

substâncias, e que as doenças mentais          

contribuam para 17,8% dos anos vividos com 

incapacidade (YLD) e 8.3% dos anos de vida 

ajustados à  incapacidade (DALY)iii 2.  

Em 2019 Portugal era, a seguir à Irlanda (YLD: 

18%), o segundo país da UE com maior             

percentagem de anos vividos com incapacidade 

devido à carga de doenças mentais e o quarto país 

da UE com maior percentagem de anos de vida 

ajustados à incapacidade (DALY), a seguir à Irlanda 

(9.5%), Espanha (8.7%) e Chipre (8.5%)2.  

Segundo as estimativas da Carga Global de   

doenças, só a depressão (YLD: 6.8%; DALY:3.2%) e 

os transtornos de ansiedade (YLD:5.5%; 

DALY:2.6%) contribuem em conjunto para cerca 

de 12,3% dos anos vividos com incapacidade e 

5.8% dos anos de vida ajustados à incapacidade 

em Portugal. Sem surpresas, quando analisamos a 

prevalência das diferentes perturbações mentais 

em grupos etários diferentes, os transtornos de 

ansiedade e a depressão voltam a destacar-se, 

com maior incidência a partir da população com 

10 ou mais anos de idade, seguidos das           

perturbações associadas ao uso de substâncias 

(Figura 2).  

Com uma prevalência superior a 10% entre a 

faixa etária dos 10 aos 29 anos, que decresce até 

cerca de 8% nas faixas etárias mais elevadas, os 

transtornos de ansiedade constituem a principal 

fatia das patologias observadas na população 

portuguesa. Embora a prevalência dos transtornos 

de ansiedade seja marginal nos primeiros anos de 

vida (>1%, 0-4 anos de idade), a prevalência destas 

patologias tende a destacar-se logo entre 5 e 9 

anos, afetando cerca de 5% da população neste 

grupo etário. Já a depressão, menos prevalente 

nas faixas etárias mais jovens (> 1%, abaixo dos 10 

anos de idade; 2-5%, na faixa entre os 10 e 34 

anos), tende a acentuar-se a partir dos 55 anos 

variando entre os 7 e 8%2.  

Os transtornos causados por uso de         

substâncias são outro aspeto que se destaca, 

particularmente nas faixas etárias entre os 15 e os 

49 anos onde a prevalência de transtornos     

iii DALY (anos de vida ajustados à incapacidade) é uma medida da carga geral de doenças, expressa como o número de anos perdidos devido a 
problemas de saúde, invalidez ou morte prematura. É calculada através da soma dos anos de vida perdidos devido à incapacidade (YLD) e anos 
de vida perdidos devido a morte prematura (YLL).  
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relacionados varia entre os 4 e os 7% (valor   

médio, 6.2%)2.  De entre o consumo de            

substâncias, os transtornos associados ao      

consumo de álcool destacam-se, principalmente 

entre o 20 e os 45 anos com uma prevalência   

entre os 5 e os 6%, enquanto os transtornos    

associados ao consumo de drogas assumem 

maior expressividade entre os 15 e os 25 anos, 

com uma prevalência de cerca de 2%2.  

   
Figura 2. Prevalência de perturbações mentais e de uso de substâncias por grupo etário na população portuguesa.  
Fonte: CGD 20192.~ 
 

Embora seja percetível alguma diferenciação na 

prevalência dos diferentes tipos de perturbações 

do foro mental ao nível do género, os           

transtornos de ansiedade, depressão e de uso 

de substâncias são as perturbações que voltam 

a destacar-se (Figura 3).  Se por um lado os 

transtornos de ansiedade (11%) e os           

transtornos depressivos (7%) são as               

perturbações mais prevalentes entre as        

mulheres, nos homens os transtornos causados 

por uso de substâncias (7%) e ansiedade (7%) 

são as patologias mais comuns. É entre os      

homens, aliás, que as perturbações relacionadas 

com o uso de substâncias são mais expressivas, 

sendo estas maioritariamente associadas ao 

consumo de álcool (prevalência de transtornos: 

6%).  

Muito embora os transtornos de ansiedade 

sejam, como vimos anteriormente, o tipo de  

transtorno mais prevalente em praticamente    

todos os grupos etários, é a depressão que surge 

como a condição mais incapacitante e           

penalizadora no que remete aos anos de vida 

perdidos.  Segundo os dados do Inquérito       

nacional de saúde do INE6, em 2019 cerca de 24% 

da população portuguesa apresentava          
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sintomas de depressão, na sua maioria leves 

(16%), e cerca de 3% da população apresentava 

sintomas fortes (2%) a muito fortes (1%) 

(Figura 4). Tal como evidenciado pelos dados do 

Estudo de Carga Global de Doenças, é a partir 

dos 55 anos que a prevalência e severidade da 

sintomatologia tende a agravar-se, com 5% a 

9% das pessoas a apresentarem sintomas     

moderados e 2% a 4% dos inquiridos a repor-

tar sintomas fortes6. É na faixa etária entre os 75 

e os 84 anos onde estes sintomas são mais    

acentuados, com cerca de 26% das pessoas a 

apresentarem sintomas ligeiros, 9% sintomas 

moderados e 4% sintomas fortes6.  

No que remete à distribuição de sintomas    

entre géneros, são as mulheres que tendem a 

apresentar uma sintomatologia mais grave. Em 

2019, cerca de 30% das mulheres apresentavam 

sintomas de depressão enquanto que entre os 

homens a incidência de sintomas depressivos 

era pouco mais de metade (16%) (Figura 5)6. 

Também entre as mulheres a incidência de       

sintomas depressivos mais graves foi superior, 

com cerca de 4% das mulheres a apresentar      

sintomas fortes (2.6%) a muito fortes (1.4%), 

enquanto entre os homens a incidência de      

sintomas depressivos fortes e muito fortes foi 

negligenciável.  

Importa por isso questionar: qual o impacto 

destas patologias na mortalidade em Portugal? 

Segundo os dados do INE, em 2019 cerca 5,2% 

(5 776) dos óbitos em território nacional foram 

diretamente atribuídos a transtornos mentais e 

comportamentais, 0,1% (100 óbitos) dos quais 

relacionados com o consumo de álcool5. Outra 

causa de morte intrinsecamente relacionada com 

Figura 3. Perturbações do foro mental mais prevalentes por sexo. Fonte: CGD 20192. 
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Figura 4. Sintomas de depressão na população residente em Portugal por grau de intensidade e grupo etário.   
Fonte: INE6. 
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a saúde mental é o suicídio. Muito embora o      

suicídio não seja considerado per se uma       

perturbação mental - podendo ser o resultado de 

fatores sociais, culturais, religiosos e/ou             

socioeconómico- a presença de doenças mentais 

como a depressão, a doença bipolar e/

esquizofrenia é um dos principais fatores de 

risco/causas de suicídio. Segundo os dados do 

INE, em 2019 cerca de 0.9% (975 óbitos) dos 

óbitos em território nacional foram devido a 

suicídio e /ou lesões autoinfligidas, sendo a    

incidência deste fenómeno mais comum entre os 

homens (76%; 738 óbitos) do que entre as         

mulheres (24%; 273 óbitos)5. 

 
 
Figura 5. Sintomas de depressão na população residente em Portugal por grau de intensidade e sexo. Fonte: INE6. 

A SAÚDE MENTAL NO SNS 

As perturbações mentais constituem um dos 

mais importantes desafios da saúde pública da 

atualidade. Segundo os dados do estudo da Carga 

Global de Doenças, estima-se que 1 em cada 5 

portugueses (23%) sofra de alguma               

perturbação do foro mental ou de uso de    

substâncias. Apesar destes dados, a promoção de 

políticas de saúde na área da saúde mental  

continua a ser uma dimensão francamente    

subvalorizada em Portugal.  Muito embora cada 

vez mais a importância da promoção da saúde 

mental seja sublinhada nas principais             

estratégias e planos de ação de saúde mental, 

tanto a nível nacional como internacional, e nas 

últimas décadas tenham sido alcançadas          

melhorias importantes no acesso e qualidade 

dos serviços de saúde mental em Portugal (ex. a 

criação de serviços descentralizados, o               

desenvolvimento de programas e estruturas de 

reabilitação psicossocial no final da década de 90), 

os serviços de saúde mental em Portugal       

continuam a apresentar insuficiências graves7.  
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O número de recursos humanos,                  

nomeadamente o número de médicos              

especialistas em psiquiatria e psicologia, são dois 

indicadores que importam analisar.  O número de 

médicos especialistas em Psiquiatria de adultos e 

Psiquiatria da Infância e Adolescência tem vindo a 

registar uma variação positiva em Portugal. Se em 

2014 existiam no SNS 494 especialistas de    

Psiquiatria (adultos) e 96 especialistas de     

Psiquiatria de Infância e Adolescência, em 2019 

este número aumentou para 631 (27.7%; +137 

especialistas) e 120 (25%; + 24 especialistas) iv,  

respetivamente. Não obstante, no contexto      

internacional, Portugal regista um dos rácios 

mais baixos de médicos especialistas em      

Psiquiatria entre os países da Europa (11º lugar, 

com 14 Psiquiatras por 100 000 habitantes) v͕�um 

valor bem inferior por exemplo à média dos 

países da OCDE (18 Psiquiatras por 100 000     

habitantes) vi��(Figura 6)3,8.  

 
Figura 6. Rácio de Psiquiatras por 100 000 habitantes. Dados referentes ao último ano disponível vii. Fontes: Eurostat8 e 
CNS3. 

iv Dados referem-se apenas ao número de profissionais médicos na área da psiquiatria afetos ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), não estando 
agregados os dados relativos aos Serviços Regionais de Saúde (SRS) dos Açores e Madeira. 
v Dados Europeus retirados do Eurostat referem-se a anos diferentes. Para mais informações, ver nota na Figura 6.  
vi Dada a incapacidade de uniformizar a nível internacional a disponibilização periódica dos, entre os países da OCDE o rácio disponibilizado foi 
calculado tendo por base anos de referência diferentes, e que variam entre 2013 e 2018.  
vii Nota: dados da Finlândia referentes a 2015; dados do Luxemburgo e Polónia referentes a 2017; dados da Dinamarca, Suécia, Reino Unido e 
Sérvia referentes a 2018; dados dos restantes países referentes a 2019. Dados referentes à média dos países da OCDE calculados tendo por base 
anos de referência diferentes, e que variam entre 2013 e 2018.� 
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Paralelamente, também ao nível da distribuição 

destes profissionais verificam-se profundas       

desigualdades ao longo do território nacional, 

sobressaindo as regiões autónomas, a região do 

Alentejo como os territórios com menor rácio 

de especialistas em Psiquiatria. Em 2019, na R.A 

Madeira o rácio de Psiquiatras (adultos) situava

-se apenas nos 2.5 psiquiatras por 100 000    

habitantes (Figura 7), um valor bem inferior à 

média nacional (7,8 Psiquiatras / 100 000        

habitantes)3. Da mesma forma, também no     

Alentejo (4.6 psiquiatras/ 100 000 habitantes) e 

no Algarve (5.1 psiquiatras/ 100 000 habitantes) 

este rácio era inferior à média nacional    

(Figura 7)3. No sentido inverso, a região Centro 

(8.3 Psiquiatras /100 000 habitantes) e a Lisboa e 

Vale do Tejo (8.9 Psiquiatras / 100 000             

habitantes) eram os territórios com maior rácio 

de especialistas de psiquiatria3.  

Figura 7. Rácio de médicos especialistas em Psiquiatria (adultos) Portugal Continental e Regiões Autónomas.  

Fonte: CNS3. 
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Olhando aos dados de 2019 referentes ao     

número de Psiquiatras da Infância e Adolescência 

(Psiquiatras I&A) o padrão pouco difere (Figura 8). 

A região do Algarve destacava-se como o      

território com menor rácio de Psiquiatras da 

Infância e Adolescência por 100 000 habitantes 

(1,1 Psiquiatras I&A / 100 000 habitantes), valor 

quase 6 vezes inferiores à média nacional (6.3 

Psiquiatras I&A / 100 000 habitantes)3.  À         

semelhança, também na R.A Açores (1,9 Psiquia-

tras I&A / 100 000 habitantes) e no Alentejo (2,5 

Psiquiatras I&A / 100 000 habitantes) este rácio 

foi inferior à média nacional3. No sentido      

inverso, apenas a região Norte e Lisboa e Vale 

do Tejo (ambos, 7.0 Psiquiatras I&A / 100 000 

habitantes) foram os territórios com rácio acima 

da média nacional3.  

Figura 8. Rácio de médicos especialistas em Psiquiatras de Infância e Adolescência em Portugal Continental e Regiões 

Autónomas. Fonte: CNS3. 
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De igual modo, quando nos centramos nos  

dados relativos ao rácio de profissionais de        

Psicologia afetos ao SNS, também a este nível a 

carência de recursos humanos é evidente. Em    

outubro de 2019 existiam no Serviço Nacional 

de Saúde 290 psicólogos e 697 psicólogos     

clínicos, contabilizando-se no SNS um total de 

10,1 psicólogos por 100 000 habitantes3. À    

semelhança dos profissionais de psiquiatria,     

também ao longo do território nacional se    

verificam assimetrias na distribuição destes   

especialistas com as regiões Norte e Centro a 

apresentarem um rácio de psicólogos inferior à 

média no SNS (8,5 psicólogos/ 100 000             

habitantes) e a região do Algarve o rácio maior 

(13,9 psicólogos/ 100 000 habitantes). (Figura 9)3.  

Ainda segundo dados avançados no relatório do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), também entre 

Figura 9. Rácio de Psicólogos e Psicólogos clínicos em Portugal Continentalviii . Fonte: CNS3. 
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o litoral e o interior se verificam disparidades, com 

o número de psicólogos a concentrarem-se      

principalmente na faixa litoral entre Lisboa e Porto 

deixando assim a zona interior do país               

relativamente desprovida destes profissionais3.  

Importa salientar, no entanto, que entre os        

profissionais de saúde mental afetos ao SNS, nem 

todos estes profissionais desenvolvem a sua      

atividade diretamente na prestação de cuidados a 

utentes, sendo por isso provável que ao longo do 

território estas carências sejam ainda mais         

vincadas.   

Sem surpresa, estas carências têm um efeito 

vincado no acesso da população a cuidados de 

saúde mental, nomeadamente a consultas nas   

especialidades de psiquiatria e psicologia nas     

unidades hospitalares do SNS. Segundo dados 

apontados pela OCDE, cerca de 64% da            

população em idade laboral em Portugal     

apresentavaix necessidades de cuidados médicos 

não-satisfeitas ao nível da saúde mental devido 

a problemas financeiros, de tempo de espera ou 

de transporte (Figura 10)9. Quando nos           

centramos unicamente nas necessidades            

não-satisfeitas por motivos financeiros, e segundo 

os dados do Eurostat, em 2014 este valor rondava 

os 31.1%, com a proporção de pessoas afetadas a 

ser acentuadamente superior nas zonas rurais 

 
Figura 10. Necessidades de cuidados de saúde mental não-satisfeitas em adultos em idade laboral devido a problemas 

financeiras, tempo de espera ou transporte. Dados relativos ao período entre 2012 e 2016. Fonte: OCDE9. 

viii Sem dados relativos às regiões autónomas dos Açores e Madeira. 
 
ix Os dados apresentados pela OCDE são relativos ao período entre 2012 e 2016, não sendo possível discriminar com precisão a que ano os mes-
mos se referem. Note-se, por exemplo, que os dados remetem para o período de crise financeira pós intervenção da Troika, marcado por um 
acréscimo da vulnerabilidade financeira das famílias portuguesa, por um lado passível de potenciar uma maior incidência de transtornos depres-
sivos e de ansiedade, mas também passível de reduzir a capacidade dos indivíduos procurarem intervenção especializada.  
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(38.4%) do que nas zonas suburbanas (29.1%) ou 

cidades (28.9%), e entre as pessoas com menor 

grau de escolaridade (Ensino Básico ou inferior 

=34.9%; ensino secundário=28.3%; Ensino         

Superior=19.1%)10,11   

Muito embora se tenha vindo a verificar, por 

exemplo, um aumento no número de consultas de 

psiquiatria e uma melhoria dos tempos médios de 

resposta à primeira consulta nestas especialidades, 

continuam a existir unidades do SNS que registam 

tempos de resposta bem acima dos tempos       

máximos de resposta garantidos (TMRG)x. Assim, 

entre junho e agosto de 2019, haviam hospitais a 

demorarem em média mais de 95 dias (Hospital da 

Guarda) para a realização de uma primeira consulta 

muito prioritária de Psiquiatria ou 66 dias no caso 

de consulta muito prioritária de Psiquiatria de     

Infância e Adolescência (Hospital de Tomar)     

quando o TMRG neste caso não deveria exceder os 

30 dias3. Já no caso de consultas com prioridade 

normal, neste mesmo período de 2019 havia      

unidades hospitalares a demorarem em média mais 

de 204 dias para a realização de uma primeira   

consulta de Psiquiatria de adultos (Hospital de  

Santo Tirso) e mais de 207 e 240 dias para a       

realização de uma consulta de Psiquiatria de      

Infância e Adolescência (Hospital de Braga e     

Hospital de Aveiro, respetivamente) quando o 

TMRG  deveria ser 150 dias3.  

Quando nos centramos nos dados relativos 

às consultas de Psicologia nas unidades         

hospitalares do SNS, a deficiência na cobertura 

desta especialidade é alarmante. Não obstante o 

facto de na generalidade o tempo de resposta nas 

unidades hospitalares não exceder o TMRG, entre 

os territórios com dados disponíveis, em 2019   

haviam apenas 13 unidades hospitalares do SNS 

em que eram disponibilizadas consultas de    

Psicologia (Norte: 4; Centro: 4; Lisboa e Vale do 

Tejo: 3; Alentejo: 1)3. Estes dados, além de          

evidenciarem uma resposta desigual ao longo do 

território, acentuam o elevado grau de              

fragmentação na cobertura das consultas           

hospitalares de Psicologia, uma especialidade    

essencial na promoção da saúde mental e          

prevenção do desenvolvimento/ agravamento da 

doença mental. O aumento da oferta de           

respostas ao nível das consultas Psicologia é, 

por isso, uma dimensão que necessita de maior 

investimento  

x  Regiões autónomas dos Açores e Madeira não incluídas nesta análise por indisponibilidade de dados relativos aos TMRG.  

DESIGUALDADE, POBREZA E SAÚDE MENTAL 

A evidência científica de que as doenças      

mentais e a pobreza interagem entre si num ciclo 

negativo é cada vez mais robusta. Se, por um lado, 

este ciclo aumenta o risco de doença mental 

entre as pessoas que vivem em situação de    

pobreza, também a probabilidade daqueles que 

sofrem de alguma doença mental cair e/ou   

permanecer em situação de pobreza é maior12. 

Com efeito, segundo os dados de 2019 relativos ao 

Inquérito Europeu da Saúde (European Health   
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Interview Survey, EHIS) do Eurostat, é entre as   

populações com maior grau de vulnerabilidade 

e maior provação socioeconómica em que a  

incidência de patologias do foro mental -

nomeadamente a depressão crónica- parecem 

intensificar-se (Figura 11).  

Olhando os dados relativos à relação entre o 

quintil de rendimento e os inquiridos com         

depressão crónica, é por demais evidente que a 

privação socioeconómica se relaciona com o risco 

de desenvolver esta patologia. Assim, enquanto 

que em 2019 cerca de 7.5% das pessoas no 5º 

Quintil de rendimento declarava ter depressão 

crónica, esta proporção mais que duplica entre 

as pessoas no 1º e 2º quintis de rendimento 

(14,5% e 16.6%, respetivamente)13. Através dos  

dados relativos à relação entre o grau de           

escolaridade e a depressão crónica é possível    

verificar que é entre as pessoas com menor grau 

de escolaridade que este risco se acentua. Em 

2019, 15.6% das pessoas com o ensino básico ou 

inferior tinham depressão crónica. A incidência 

desta patologia descia para metade entre as 

pessoas com o ensino superior (6.8%) e           

secundário (8.3%)14. Estes dados espelham, por 

isso, um gradiente social à medida que descemos 

no grau de escolaridade e rendimento. Isto        

significa que, mais do que a depressão crónica se 

concentrar entre as pessoas mais pobres e com 

menor escolaridade, a depressão é                     

progressivamente mais prevalente à medida que 

descemos cada degrau do grau socioeconómico. 

 
Figura 11. Prevalência de Depressão crónica, de acordo com o quintil de rendimento e o grau de escolaridade.  

Fonte: Eurostat13,14 

A par destes dados, existem cada vez mais     

evidências científicas que a privação                     

socioeconómica tem efeitos negativos ao nível  

comportamental e cognitivo. Vários estudos têm 

demonstrado que a experiência de escassez (ex.  

dinheiro ou outros bens) afeta a capacidade das 

pessoas controlarem comportamentos impulsivos e/

ou tomarem decisões refletidas15. Por exemplo, um 

estudo dos autores Mullainathan and Shafir          

demonstrou que o levantamento de uma          
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preocupação monetária entre participantes com 

carências financeiras afetou significativamente a 

sua capacidade de pensar de forma abstrata e 

resolver problemas, a denominada inteligência 

fluída15. Pedindo a um grupo de pessoas com     

carência financeira para analisar o custo hipotético 

da reparação de um carro, o desempenho dos    

participantes em testes de inteligência foi     

equivalente a perder uma noite de sono (ou seja, 

o equivalente à perda de 13 a 14 pontos de QI)15.  

Outros estudos evidenciam que as pessoas em 

situação de pobreza ou que experienciam outro tipo 

de privação (ex. material) apresentavam maior 

pressão mental e, por isso, mais dificuldade em 

controlar comportamentos impulsivos15.          

Paradoxalmente, pessoas com menores rendimentos 

superam economistas quando se trata de decisões 

de consumo. Por outras palavras, as pessoas com 

menores rendimentos são melhores a fazer face 

às despesas do dia-a-dia do que as pessoas com 

maiores rendimentos15. Não obstante, esta        

focalização impacta o chamado raciocínio de 

“banda larga”, ou seja, a capacidade de o        

indivíduo lidar com sucesso ou pensar de forma  

clara sobre mais do que uma coisa em simultâneo, 

bem como a capacidade de pensar o futuro mais 

distante 15. 

À luz destas evidências científicas importa por 

isso refletir: podem as assimetrias territoriais ao 

nível da cobertura e acesso a cuidados de saúde 

mental potenciar patologias do foro mental    

entre as pessoas em situação de pobreza e /ou 

exclusão social intensificando assim este ciclo 

negativo entre a pobreza e a saúde mental? Para 

fazer este exercício é preciso compreender de que 

forma estas assimetrias se sobrepõem                  

territorialmente com a incidência dos fenómenos de 

pobreza e exclusão social em Portugal. 

Ao cruzarmos os dados relativos ao número de 

especialistas em psiquiatria (adultos e infância/

adolescência) e psicologia por região com os dados 

referentes à dispersão territorial dos fenómenos 

de pobreza e/exclusão social divulgados no    

Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos 

(ICOR) de 2019xi,  a Região Autónoma da Madei-

ra e as regiões do Algarve e do Alentejo 

(Continente) voltam a sobressair. Em 2019, a   

Região Autónoma da Madeira era a segunda  

região do território com maior risco de pobreza 

ou exclusão social (32,2%) e o terceiro território 

com maior taxa de privação material severa 

(7,3%). Já em território continental o Algarve era a 

região com maior risco de pobreza ou exclusão 

social (22,2%) e de privação material severa 

(8,2%), enquanto que o Alentejo foi a região em 

território continental onde a taxa de intensidade 

laboral per capita muito reduzida era maior 

(8,3%). À luz destes dados parece-nos plausível, 

por isso, que a coexistência de um menor acesso a 

cuidados de saúde mental e de fenómenos de  

pobreza e exclusão social nestes territórios    

possam intensificar este ciclo negativo entre a 

pobreza e a saúde mental. 

xi  Para uma análise mais compreensiva destes dados, consultar o relatório “Pobreza e Exclusão Social em Portugal: Relatório 2020”, disponível 
em: https://on.eapn.pt/produtos/relatorios/  
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A COVID-19 E A CRISE FINANCEIRA E SOCIAL: A TEMPESTADE 

PERFEITA?  

A cobertura da rede de cuidados de saúde  

mental do SNS, bem como a acessibilidade à    

mesma, é um potencial que urge melhorar.  Se este 

fato já era evidente pré-pandemia, à luz da atual 

crise sanitária e financeira despoletada pela       

pandemia de COVID-19, urge mais ainda olhar para 

a dimensão da saúde mental em Portugal como 

uma prioridade na agenda das políticas de saúde e 

do SNS. Em Portugal e um pouco por todo o     

mundo, a rápida disseminação da pandemia de  

COVID-19 levou a que vários países promovessem 

medidas de confinamento e isolamento profilático 

extraordinárias para conter a propagação da      

doença que, até à data, fez mais de 18 mil vítimas 

em Portugal, 4 mil milhões de vítimas em todo o 

mundo.  

Se, por um lado, a implementação destas        

medidas de carácter extraordinário constituiu uma 

estratégia fundamental para colocar um travão ao 

avanço da pandemia, começam agora a surgir os 

primeiros dados relativos ao impacto destas no    

bem-estar e saúde mental. Um artigo que sumariza 

as conclusões de 15 estudos científicos que exploram 

o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde  

mental em pontos diferentes do globo constatou 

que a pandemia teve efeitos profundos ao nível da 

saúde mental das populações visadas. Na China, por 

exemplo, entre 7% a 53,8% das pessoas              

desenvolveram ansiedade, depressão e stress    

durante o surto de COVID-19, já em Itália a      

prevalência destes sintomas rondou os 25%. Em 

Portugal, um estudo publicado recentemente aponta 

para uma tendência semelhante, com a prevalência 

de ansiedade e depressão entre as pessoas        

inquiridas após o primeiro confinamento a      

rondarem os 67% e 23%, respetivamente16.  

  Figura 12. Número de Chamadas atendidas pelo Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC). Fonte: SNS17  
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Estes dados, a confirmarem-se, constituem não 

só um aumento face aos dados de 2019 da Carga 

Global de Doenças (CGD) como são um sinal de 

alerta que não deve ser negligenciado. Dois        

indicadores que parecem corroborar esta          

tendência são os dados relativos ao número de 

chamadas para o Centro de Apoio Psicológico e 

Intervenção em Crise (CAPIC), disponíveis no portal 

da transparência do SNS (Figura 12), e os dados 

relativos ao consumo de psicofármacos,             

disponibilizados pelo INFARMED (Figura 13).� 

Em média, nos últimos 5 anos o número 

mensal de chamadas atendidas pelo CAPIC    

situava-se abaixo das 1 600 chamadas/mês com 

uma duração média de 10 minutos. Entre maio 

2020 e setembro de 2021 o volume médio de 

chamadas aumentou para 1 826 chamadas/mês 

(+14 %), com o tempo médio de chamadas a 

manter-se em média nos 10 minutos, dados que 

evidenciam de forma clara uma maior necessidade 

da população recorrer a serviços de apoio         

psicológico como o CAPIC17.  

  
 Figura 13. Número de embalagens de psicofármacos dispensadas anualmente. Fonte: INFARMED18 

Também os dados relativos ao consumo de 

psicofármacos, disponibilizados pelo INFARMED, 

parecem sustentar um aumento da prevalência de 

patologias do foro mental.  Em 2020, cerca de 

15% do total das embalagens de medicamentos 

dispensadas em Portugal correspondiam a     

psicofármacos, um aumento de 3.2 p.p. face a 

2019, invertendo-se uma tendência decrescente 

do consumo destes fármacos que vinha a      

ocorrer desde a crise financeira de 2012 (Figura 

13)18.  De entre estes, os ansiolíticos/sedativos 

(6,4%) e antidepressores (6,1%) foram os       

fármacos mais vendidos. A contabilizar para esta 

inversão de contraciclo salienta-se também a   

entrada dos antipsicóticos (2,7%) para a lista 

dos medicamentos mais prescritosxii. 

xii  Note-se, os dados referem-se ao top-10 das classes de fármacos com maior consumo em meio ambulatório, ou seja, cujo volume de embala-
gens foi mais vendido. Até 2020 o peso do número de embalagens vendidas de antipsicóticos em meio ambulatório era inferior e, por isso, os 
dados não eram discriminados.  Por essa razão, não é possível discriminar o peso desta classe de medicamentos nos anos anteriores.  
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Estes dados parecem não só demonstrar que a 

pandemia veio não só de uma forma              

generalizada deteriorar a saúde mental dos  

portugueses e cidadãos residentes em Portugal 

como, em alguns casos, contribuiu inclusive  

para agravar estas patologias (note-se, por 

exemplo, o aumento do número de embalagens de 

antipsicóticos)18.  Parece-nos inequívoco por isso 

concluir que a atual pandemia veio agravar de  

forma drástica a prevalência e persistência de    

patologias do foro mental na população residente 

em Portugal. Mais do que nunca, urge por isso 

quebrar o ciclo de desinvestimento na saúde    

mental em Portugal e criar políticas de qualidade 

capazes de responder a esta situação de         

emergência. 

A Saúde Mental é um componente integral e 

essencial da saúde de cada indivíduo. Segundo os 

dados mais recentes do Estudo de Carga Global 

de Doenças (CGD), as perturbações do foro     

mental constituíam em 2019 o quarto principal 

tipo de patologia em termos de CGD. Estima-se 

que cerca de 23% da população portuguesa sofra 

de alguma perturbação do foro mental ou de uso 

de substâncias, e que as doenças mentais        

contribuam para 17,8% dos anos vividos com   

incapacidade. De entre estas, os transtornos de 

ansiedade e a depressão constituíam, em 2019, o 

principal tipo de transtorno em Portugal,          

contribuindo em conjunto para cerca de 12,3% 

dos anos vividos com incapacidade. 

Apesar de ser um componente integral e     

essencial da saúde e qualidade de vida das       

pessoas de cada indivíduo, o investimento na  

promoção da Saúde Mental tem sido uma        

dimensão desvalorizada nas políticas de saúde em 

Portugal. Não obstante o facto de o número de 

especialistas em psiquiatria / psicologia tenha   

vindo a registar uma variação positiva em         

Portugal, a insuficiência de recursos humanos   

continua a ser um potencial a melhorar. Em 2019, 

por cada 100 000 habitantes em Portugal, existiam 

em média apenas 14 Psiquiatras e 10 Psicólogos. 

A par disto, a elevada heterogeneidade na         

distribuição dos profissionais ao longo do         

território nacional, e a incapacidade dos serviços 

hospitalares de darem resposta às consultas em 

Psiquiatria e Psicologia dentro dos tempos médios 

de resposta garantidos constituem outros dois 

fatores que espelham as múltiplas                     

vulnerabilidades na cobertura dos serviços de  

saúde mental em Portugal.  

Se estas fragilidades, por si só, se repercutem 

numa incapacidade do SNS dar resposta útil a  

necessidades dos utentes, estas têm um efeito 

ainda mais perverso entre as populações mais  

vulneráveis. Não só, por um lado, é entre as      

populações com maior grau de vulnerabilidade 

e maior provação socioeconómica 

(nomeadamente, com menores rendimentos e 

grau de escolaridade) em que a incidência de 

patologias do foro mental se intensifica, como 

é nos territórios com maiores índices de       

pobreza em que a cobertura destes serviços é 

CONCLUSÃO 
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mais reduzida. A par destas vulnerabilidades, 

os dados mais recentes apontam para que a 

pandemia tenha vindo agravar de forma drástica a 

prevalência e persistência de patologias do foro 

mental na população residente em Portugal. Mais 

do que nunca urge, por isso, quebrar o ciclo de 

desinvestimento na saúde mental em Portugal e 

criar políticas de qualidade capazes de responder 

a esta situação de emergência.  
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