
  A saúde  mental é componente integral e essencial da saúde de cada indivíduo.  Em 2019, as 
perturbações do foro mental constituíam em Portugal o quarto principal tipo de patologia 
(23,2%) em termos de Carga global de Doenças (CGD), sendo as perturbações de ansiedade e 
depressão as patologias mais comuns, logo seguidas pelos transtornos por uso de álcool.

  Em 2019, os transtornos de ansiedade (11%) e os transtornos depressivos (7%) eram 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%).
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   Apesar da importância da promoção da saúde mental, os serviços de saúde mental em 
Portugal continuam a apresentar insuficiências graves. Estas insuficiências manifestam-se não 
só ao nível do número de recursos humanos no SNS, nomeadamente ao número de especialistas 
em psiquiatria e psicologia, mas também ao nível da sua distribuição ao longo do território. 

   Estas carências e assimetrias têm um efeito vincado no que remete ao acesso da população 
a cuidados de saúde mental. Em 2019 continuavam a existir unidades do SNS que registam 
tempos de resposta bem acima dos tempos máximos definidos. Sem surpresas, estas carências 
acentuam-se de forma ainda mais vincada entre as pessoas mais vulneráveis.
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   É também entre as populações em situação de maior vulnerabilidade em que a incidência de 
patologias do foro mental parece igualmente intensificar-se.  Segundo os dados do Inquérito 
Europeu de Saúde (EHIS) de 2019, é entre  as pessoas com maior grau de vulnerabilidade e  
provação socioeconómica que, por exemplo, a prevalência de depressão crónica é maior.
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da população em idade laboral apresentava 

necessidades de cuidados médicos não-satisfeitas 

ao nível da saúde mental devido a tempo de espera, 

problemas financeiros ou de transporte
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Enquanto que 7.5% das pessoas no 5º Quintil de 

rendimento declarava ter depressão crónica, este 

valor mais que duplica entre as pessoas no 1º e 

2º quintis  (14,5% e 16,6%, respetivamente)
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É entre as pessoas com menor  grau de 

escolaridade que este risco se acentua: 15.6% 

das pessoas com o ensino básico ou inferior 

tinham depressão crónica. Já este risco descia 

para 6.8% nas pessoas com o ensino superior.
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