
Investigação

Saúde mental
A saúde mental é essencial para o bem-estar
e funcionamento pleno dos indivíduos e das 
comunidades. Portugal é dos países europeus 
com maior prevalência de perturbações 
psiquiátricas, incluindo as de ansiedade, do 
humor, ao mesmo tempo que se verifica uma 
elevada prescrição de psicofármacos para quem 
necessita de ajuda, em detrimento do acompan-
hamento psicológico, que é de difícil acesso. 

Neste artigo explora-se o conceito de saúde 
mental, providenciando uma contextualização 
da mesma em Portugal, abordando-se por fim 
também o papel da educação na saúde mental 
das crianças. 

O que é Saúde Mental?
A OMS define saúde mental como “um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece as 
suas próprias capacidades, consegue lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de 
forma produtiva e proveitosa, e é capaz de contribuir para a sua comunidade”. 
A saúde mental é essencial para o bem-estar e funcionamento plenos dos indivíduos e das 
comunidades. Esta visão abrangente de saúde mental, muito além da ausência de doença, 
implica que a saúde mental possa ser encarada através da existência nas pessoas, de recursos 
pessoais para enfrentar os desafios da vida e a capacidade de ter relações satisfatórias com os 
outros. Isto relaciona-se com o bem-estar psicológico, que inclui sentimentos de satisfação com a 
vida, vitalidade e energia, em conjunto com o bem-estar físico.  
É importante esclarecer que a presença de sintomas não é sinónimo de doença mental. Quando 
há sintomas, mas não estão preenchidos critérios de doença, podemos estar apenas perante 
distress/sofrimento psicológico. Estes critérios estão preenchidos sim quando há alterações de 
pensamento, emoções e/ou comportamento fora da norma. Pequenas alterações nestes aspetos 
são comuns, mas quando as alterações causam sofrimento significativo à pessoa e/ou interferem 
na sua vida quotidiana, pode entrar-se na categoria de doença mental, devendo olhar-se para a 
doença num espetro contínuo. Algumas dimensões devem ser consideradas para avaliar e distin-
guir entre o que é um distúrbio pontual ou que pode já ser considerado doença mental: 

- A gravidade dos sintomas; 
- Quanto tempo duram os sintomas; 
- De que maneira os sintomas afetam a capacidade de funcionamento na vida diária 
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No seguinte quadro evidenciamos sintomas comuns naquilo que são os dois tipos de distúrbios 
mais presentes na sociedade: 

Depressão

Sintomas

Baixa Autoestima  

· Transtorno de ansiedade ou de stress pós 
traumático   

· Doenças Crónicas como diabetes,
esclerose múltipla ou cancro   

· Dependência de álcool ou drogas   

· Tristeza permanente  

· Choro fácil   

· Falta de interesse ou prazer por qualquer 
atividade  

· Cansaço ou falta de energia  

· Ideias de agressão, morte ou suicídio  

· Perda de apetite e do peso  

· Diminuição do desejo sexual   

· Alterações de atenção, concentração
e memória  

· Irritabilidade  

Causas (Que não tenham sido 
mencionadas acima): 

Medicação e seus efeitos

Ansiedade

Sintomas

· Inquietação e sensação de estar no limite 

· Sentimentos inconsoláveis de
preocupação 

· Irritabilidade crescente e constante 

· Dificuldades de concentração 

· Dificuldades em adormecer ou dormir. 

· Dor no peito e dificuldades respiratórias 

· Suores, boca seca, visão turva, tonturas 
e dor de cabeça 

· Enjoos, náuseas, vómitos e diarreia 

· Tremor e tensão muscular 

Causas (Que não tenham sido 
mencionadas acima): 

· Interrupção do uso de drogas ou álcool 

· Fatores clínicos, como sintomas de outras 
doenças ou efeitos de medicação 
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Como está Portugal e Europa nesta matéria? 
- Atualmente, é evidente o papel que a saúde mental desempenha no funcionamento das 
sociedades e na própria saúde física. Os problemas de saúde mental acarretam custos diretos
e indiretos que podem exceder os 4% do PIB nos países da OCDE, não apenas em despesas com 
tratamento médico e reabilitação dos doentes, mas também em cuidados continuados, comorbi-
lidades, perda de produtividade, incapacidade ou morte prematura. 

 - Na Europa, as perturbações mentais são a principal causa de incapacidade e a terceira causa 
em termos de carga da doença (medida em anos de vida ajustados à incapacidade –DALY, 
Disability-Adjusted LifeYears), depois das doenças cardiovasculares e do cancro. O número de 
pessoas com perturbações mentais na Região Europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 2015 era estimado em 110 milhões, o que corresponde a cerca de 12% da população. Se 
forem incluídas as perturbações associadas ao consumo de substâncias, esse número aumenta 
em 27 milhões (15% no total). 

 - Portugal é dos países europeus com prevalência mais elevada de perturbações psiquiátricas, 
incluindo as de ansiedade, do humor, de controlo dos impulsos e por utilização de substâncias 
(22,9%), sendo estas mais frequentes no grupo dos 18 aos 34 anos. 

Fonte: Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental
Prevalência anual de perturbações psiquiátricas nos países europeus participantes no Inquérito Mundial de Saúde Mental, 
2008-2009.
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- Os sintomas depressivos afetam 10% da população portuguesa, sendo mais frequentes nas 
pessoas reformadas e do sexo feminino, bem como na população com menor nível de escolari-
dade. 

 - Na área dos comportamentos aditivos, que têm uma estreita relação com a saúde mental, 
Portugal regista uma tendência de aumento do consumo binge e da embriaguez entre os jovens 
de 18 anos, bem como na prevalência de consumo de substâncias ilícitas. Também a dependên-
cia da internet é preocupante sobretudo na população entre os 15 e os 34 anos. 

- O consumo de medicamentos estimulantes inespecíficos do Sistema Nervoso Central e Psicofár-
macos tem aumentado nos últimos anos: em 2018, foram vendidas quase 10,5 milhões de 
embalagens de ansiolíticos e 8,8 milhões de embalagens de antidepressivos. 

 - Portugal assume o 5.º lugar da OCDE relativamente ao consumo de antidepressivos, com mais 
do dobro da taxa registada em países como a Holanda, Itália ou Eslováquia.  

 - Os medicamentos antipsicóticos e antidepressivos estão entre as classes terapêuticas com 
maiores encargos para o Serviço Nacional de Saúde, sendo responsáveis por cerca de 8,4% da 
despesa total com medicamentos em ambulatório, mostrando a necessidade de mudança de 
paradigma da intervenção em saúde mental em Portugal. 

Fonte: OCDE
Consumo de fármacos antidepressores (em DDD), OCDE, 2000 e 2017 (ou ano mais recente)
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O papel da educação na saúde mental das crianças 
 
Tendo em conta que os jovens passam muito tempo na escola, obviamente que esta passa a ser 
um agente que molda a personalidade e o perfil destes. Nesta linha de pensamento, se nos 
jovens forem desenvolvidas competências de inteligência emocional, que os permita lidar melhor 
com problemas de saúde mental, poderá assim prevenir-se um problema, ao invés de o remediar 
através de fármacos e outras soluções que intervêm no sintoma e não na causa. 

É importante sublinhar que nem todas as crianças com problemas de saúde mental vão neces-
sariamente ter necessidades de educação especiais: algumas crianças muito ansiosas ou isoladas 
podem necessitar de apoio adicional no contexto escolar para as ajudar a ultrapassar as suas 
dificuldades; outras crianças podem necessitar de apoio fora da escola, sendo necessário o apoio 
da escola para facilitar a referenciação dessas crianças, numa abordagem que abranja as suas 
necessidades educativas, emocionais, sociais e comportamentais.  

Adaptado de: DfEE (2001)
Fatores de Risco

Adaptado de: DfEE (2001)
Fatores de Resiliência 
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Existe uma relação muito complexa entre os vários fatores de risco entre si, entre estes e a vida da 
criança, e os fatores de resiliência. Os fatores de risco são cumulativos, ou seja, quanto mais fatores 
de risco uma criança acumular, maior será a probabilidade de desenvolver problemas de saúde 
mental.  

Porém, na presença de fatores de risco, nem todas as crianças desenvolvem problemas de saúde 
mental, pelo que é importante compreender os fatores protetores que permitem às crianças e 
jovens serem resilientes. 

A resiliência envolve vários elementos que se relacionam, incluindo um sentido de autoestima e 
confiança, uma crença na capacidade em lidar com a mudança e adaptação, numa série de 
abordagens de resolução de problemas sociais.  

Existem fatores de resiliência específicos das crianças, da família e do contexto, estando os princi-
pais fatores relacionados com competências de comunicação da criança, o desenvolvimento de 
relações familiares estáveis, seguras e protetoras, e com a existência de uma comunidade com 
redes de suporte, escolas inclusivas e capazes de apoiar os alunos não apenas do ponto de vista 
escolar, mas extracurricular. A escola, enquanto espaço onde as crianças e jovens passam grande 
parte do seu tempo e estabelecem as suas amizades, assume um papel crucial na promoção da 
saúde das crianças, particularmente da sua saúde mental, e no desenvolvimento das suas com-
petências socioemocionais. 

Ponto de Situação em Portugal 
 Os alunos portugueses apresentam sintomas de mal-estar, por vezes tristeza extrema, desregu-
lação emocional e preocupações intensas. Adicionalmente, Portugal é um dos países com mais 
relatos de bullying na Europa e América do Norte. Ambas as situações demonstram a importân-
cia de se desenvolverem intervenções, dirigidas a crianças e adolescentes, que promovam o 
desenvolvimento de competências socioemocionais e de prevenção da violência e do bullying.  
 

Evolução dos resultados do estudo HBSC relativamente a sentimentos auto-reportados de tristeza
e de tristeza extrema.
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Um estudo realizado em Portugal (Costa et. al., 2020), que procurou explorar os fatores associados 
a sintomas de ansiedade, depressão e stress nas crianças portuguesas em idade escolar, dos 7,5 
aos 11,5 anos, revelou que os meninos têm maior probabilidade de apresentar sintomas de 
depressão e stress do que meninas. Participaram na investigação cerca de 1.022 crianças - 481 
meninos e 541 meninas - de escolas públicas e privadas das cidades de Coimbra, Lisboa e Porto, 
e os respetivos pais. Fatores parentais como os sintomas depressivos de ansiedade e de stress da 
mãe, mostraram interferir de forma negativa na saúde mental das crianças, assim como um 
menor estatuto socioeconómico dos pais das crianças. Em acréscimo, as crianças da cidade de 
Lisboa apresentaram mais frequentemente estes sintomas, em comparação com as crianças de 
Coimbra e Porto. 
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