
Nos países desenvolvidos a situação é ainda mais grave.  E, entre os países 
desenvolvidos, Portugal aparece destacado nos primeiros lugares. O estudo Saúde 
Mental em Tempos de Pandemia COVID-19 [SM-COVID19] apresenta resultados 
alarmantes. Mais de 20% dos participantes tem sintomas moderados a graves de 
ansiedade, depressão, stress pós-traumático e burnout. Entre os participantes que 
assumiram consumir álcool, tabaco e drogas, uma percentagem signi�cativa 
declara ter aumentado estes consumos.

Face a este estudo, realizado em Portugal, �ca para todos claro que existem outros 
problemas de saúde mental além da ansiedade e da depressão. Os comportamentos 
aditivos (jogo, uso de internet, sexo), as dependências (tabaco, álcool, drogas), as 
desordens bipolares, a esquizofrenia, as perturbações do espectro do autismo, os 
problemas alimentares (anorexia e bulimia), o dé�ce de atenção e a hiperatividade, os 
problemas de comportamento e de desenvolvimento. No total, estes problemas 
abrangem quase mil milhões de pessoas, mais de 12% da população mundial.

Uma pandemia é uma doença que afeta um elevado número de pessoas em todo o 
mundo, causada por um processo de contágio muito rápido. Contágio?... Será 
porque não vemos contágio nas doenças mentais que não ligamos estas doenças a 
uma pandemia? Será por isso que não damos a devida importância aos problemas 
de saúde mental? 

Apenas 2% do orçamento que os governos reservam para a saúde é gasto em saúde 
mental. Este será o melhor exemplo do pouco que ligamos à saúde mental. Porquê?... 
Será porque as doenças da saúde mental não são infectocontagiosas? Mas é necessário 
compreender que estas doenças são causadas, em primeiro lugar, pelo nosso estilo de 
vida e pelas condições em que vivemos a nossa vida. E, nesse sentido, as doenças 
mentais são contagiosas. 

A pandemia dos problemas de saúde mental é silenciosa porque aqueles que sofrem 
têm pouca voz e porque os outros não ligam. O que ainda não percebemos é que esta 
pandemia nos afeta a todos. Primeiro, porque qualquer um de nós pode(rá) ter um 
problema de saúde mental. Mas, principalmente, porque ao vivermos numa 
pandemia de problemas de saúde mental vivemos todos numa sociedade mais infeliz 
e numa economia mais pobre. Perdem-se 12 biliões de dias de trabalho devido à 
depressão e à ansiedade. E se a vertente da vida e da morte for a medida para avaliar 

a gravidade das pandemias, é importante saber, por exemplo, que o suicídio é a 
principal causa de morte entre os jovens. E que, por cada tentativa consumada de 
suicídio, ocorrem cerca de 20 tentativas, causando enorme sofrimento aos próprios, às 
famílias e às comunidades.

LIGAR: considerar, dar atenção, dar importância… É importante LIGAR à pandemia 
da saúde mental. Se LIGARMOS mais a estes problemas vamos �car todos melhor. 

LIGARMOS é também LIGAR-NOS. Cada um LIGAR mais a si próprio e LIGAR mais 
aos que estão à sua volta. Porque uma sociedade mais humana e mais coesa é o melhor 
remédio para os problemas de saúde mental.

Paulo Vitória
Psicólogo
Professor na Universidade da Beira Interior

Conceição Nobre
Psicóloga
Diretora Clínica da Ph+ Desenvolvimento de Potencial 
Humano

Na era da COVID-19 ligamos mais às pandemias, mas ainda ligamos pouco a pande- 
mias que têm mais impacto na vida de todos nós do que a COVID-19. 

No início do Sec. XXI a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que este seria 
o século da (falta de) saúde mental. O anúncio foi dirigido, em especial, aos 
pro�ssionais de saúde e aos políticos e dirigentes que de�nem e gerem as respostas do 
sistema de saúde. No entanto, como veremos a seguir, este anúncio deve merecer 
a atenção de todos nós. 

Num relatório publicado em 2001, a OMS previa que 25% da população mundial teria 
uma depressão ao longo da vida. No mais recente relatório da saúde mental, publicado 
em 2022, a OMS estima que 5% da população mundial com mais de 20 anos vive com 
depressão (280 milhões de pessoas). 

A depressão não é a única perturbação da saúde mental. A COVID-19 contribuiu para 
um forte aumento das perturbações da ansiedade (e.g., ansiedade generalizada, fobias, 
ataques de pânico, …). Assim, atualmente, as perturbações da ansiedade disputam 
com a depressão a posição de principal problema de saúde mental. Mais de 300 
milhões de pessoas, incluindo crianças e jovens, sofrem de ansiedade… e as previsões 
relativamente à ansiedade para os próximos anos são muito pessimistas.
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