
Estima-se que a situação pandémica que estamos a viver terá um forte impacto 

negativo na nossa saúde mental. No entanto, não é necessário esperar para constatar 

os primeiros efeitos. A pandemia surgiu quando parecia haver, �nalmente, uma clara 

vontade de tratar a saúde mental como uma prioridade das políticas de saúde e 

impôs-se, naturalmente, como a única prioridade. A maior parte dos recursos humanos 

e �nanceiros da saúde foram alocados à COVID-19 e a saúde mental passou, mais uma 

vez, para o topo das prioridades adiadas. Esta será a primeira das consequências da 

pandemia na saúde mental e �gurará entre as mais graves.

Outras consequências da pandemia na saúde mental são fáceis de prever no futuro ou 

até de veri�car no presente. Por exemplo: a insegurança que vivemos aumentará a 

frequência e gravidade dos problemas nas esferas da ansiedade e da depressão. O 

aborrecimento e a angústia devido aos longos con�namentos e às várias quarentenas 

O primeiro e talvez o mais importante efeito da normalização das doenças mentais, 

será na esfera da responsabilidade individual e do autocuidado. Aceitar que podemos 

sofrer estes problemas, permite-nos olhar mais para nós próprios e ouvir atentamente 

as nossas vozes interiores. A responsabilidade pela nossa saúde mental começa em 

cada um de nós. Reconhecer que temos limites e admitir que é necessário pedir ajuda 

se estes forem ultrapassados é uma mais-valia para a nossa saúde mental. Olhar atenta-

mente para os que, na família e no trabalho, estão ao nosso lado ou próximos de nós, 

detetando os sinais de mal-estar e apoiando quem os manifesta, pode evitar o agrava-

mento da doença e facilitar o seu tratamento. Por �m, esta situação reforça o movimen-

to de cidadania que pugna, nas esferas pública e política, pelo necessário e justo inves-

timento na prevenção e no tratamento das doenças mentais.
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intensi�carão os con�itos nas relações interpessoais, os níveis de stress e o abuso de 

substâncias psicoativas. A médio e longo prazo teremos que enfrentar outros 

problemas, causados pelos “buracos” que �caram no desenvolvimento das crianças e 

dos jovens e pelas sequelas do medo que sentimos e do luto dos entes queridos que 

perdemos.

Na era pré-pandémica as perturbações da saúde mental já eram apontadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como um dos grandes desa�os do Sec. XXI. 

Desa�o primordial para o sistema de saúde, mas desa�o também para a sociedade e a 

economia. Desa�o para cada um de nós na condução da nossa vida e no exercício da 

cidadania. 

Em Portugal, dados o�ciais, publicados pela Direção-Geral da Saúde antes da pan-

demia indicavam que 23% dos portugueses sofrem de perturbações da ansiedade ou 

do humor (depressão) e 4% de “doenças mentais graves”. Por outro lado, no primeiro 

ano após um quadro de depressão major, apenas 37% dos casos consultaram um 

médico e destes apenas uma pequena parte por esse motivo. Quem sente pertur-

bações na sua saúde mental resiste em pedir ajuda pro�ssional porque nega o proble-

ma ou teme o estigma social. E sabemos que quanto mais tarde surgir o pedido de 

ajuda mais grave será o caso e mais difícil o tratamento.

Voltando à pandemia COVID-19, é necessário reconhecer que tudo o que analisarmos 

com a mente aberta terá sempre vantagens, por muito graves que sejam as suas 

consequências. Reconhecer que muitos estão ou serão afetados na sua saúde 

mental por causa da pandemia terá alguns efeitos positivos. Neste contexto, as 

perturbações da saúde mental passam a ser compreensíveis e normais. Esta 

mudança na visão destes problemas diminui a negação e o estigma e poderá ser 

determinante para prevenir o agravamento destas perturbações e melhorar os 

resultados dos tratamentos. 

Impactos
da pandemia COVID-19 na saúde mental
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“Aceitar que podemos sofrer 

estes problemas, permite-nos 

olhar mais para nós próprios
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vozes interiores.”
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