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Quando tudo isto passar, e vai passar, será que 
vamos continuar com medo do contacto físico?  
Ou, pelo contrário, desatamos a dar abraços e 
beijos, numa catarse coletiva semelhante ao fim 
de uma guerra? 

Não sabemos. Provavelmente 
tudo dependerá do ritmo a que 
surgirem as terapias e do tempo 
que levar a imunizar a população 
mundial. O que sabemos é que 
os medos associados ao contágio 
da doença e a modificação de rituais de afeto 
incorporados desde a infância, a par das 
incertezas económicas e da perda, drástica em 
muitos casos, das fontes de rendimento, estão  
a afetar a saúde mental das pessoas. 
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Entretanto, os alertas chegam tanto de organizações 
internacionais como nacionais. A Organização das 
Nações Unidas fala de “um impacto devastador” 
da pandemia na saúde mental e diz ser urgente “a 
afetação de recursos para valorizar a saúde mental e 
lutar contra o estigma a que as perturbações mentais 
estão associadas”. 

Tiago Pereira, psicólogo e coordenador do 
Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólo-
gos, destaca que já em fevereiro, face ao que estava 
a acontecer noutros países, tinham a noção das 
“graves consequências que a Covid-19 teria na saúde 
psicológica”, (...) na vida socioeconómica e na forma 
de vivermos em sociedade”. 

Nos primeiros três meses de pandemia, ven-
deram-se mais de cinco milhões de embalagens de 
ansiolíticos e antidepressivos pelo mundo, e Portu-
gal foi o quinto país da OCDE que mais consumiu 
esse tipo de medicação.  

“Temos 2,5 psicólogos por cada 100 mil habitan-
tes, em cuidados de saúde primários”, diz Tiago Perei-
ra, o que é manifestamente pouco face às necessida-
des. E muitos portugueses só têm acesso ao médico 
de família, que naturalmente recorre ao medicamento 

para aliviar o sofrimento imediato dos seus pacientes. 
Miguel Bragança, presidente do Colégio da 

Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, 
diz, a propósito dos psicofármacos: “É expectável 
que o seu consumo tenha aumentado, sobretudo de 
ansiolíticos, indutores do sono e antidepressivos, pa-
ra mitigar sintomas que se agudizaram ou surgiram 
de novo, num tempo de profunda incerteza, angús-
tia, inquietação e medo.” E acrescenta: “Dificilmente 
se encontrará um contexto existencial coletivo que 
seja fonte de tanto sofrimento mental.” 

 “Não lidamos com uma catástrofe com data”, 
diz Tiago Pereira, “não é um 4 de março de 2001 
[queda da ponte de Entre-os-Rios] ou um 17 de 
junho de 2017 [incêndios de Pedrógão Grande], “é 
antes uma crise de saúde pública, que provocou 
outra grave crise socioeconómica, sem um fim de-
terminado". Por isso, só com “o reforço permanente 
e integrado das respostas (nomeadamente ao nível 
do Serviço Nacional de Saúde e dos Cuidados de 
Saúde Primários) se pode atuar a diferentes níveis, 
de forma a minimizar o sofrimento das pessoas no 
imediato, prevenir custos e sofrimentos futuros pelo 
agravamento de patologias não-tratadas, e apoiar a 
rápida recuperação das pessoas; e, com elas, a eco-
nomia e a coesão social do país.” 
 
Psicólogo ou psiquiatra? 
É uma falsa questão: os psicólogos dispõem de um 
conjunto de metodologias (e não apenas de inter-
venções psicoterapêuticas) com eficácia científica, 
por exemplo nas questões da ansiedade e da depres-
são, “particularmente quando a intervenção é pre-
coce e ocorre assim que se anunciam os primeiros 
sinais”, refere Tiago Pereira. Além do mais, o traba-
lho multidisciplinar e em equipa, “realizado, quando 
necessário, em complementaridade com a psiquia-
tria (o que sucede também com a psiquiatria face à 
psicologia)”, faz com que a abordagem psicológica 
e farmacológica não sejam concorrentes entre si. “A 
estrutura ética e deontológica da profissão dá-nos a 
segurança de que [os psicólogos] limitarão sempre a 
sua atuação a atos para os quais têm a devida prepa-

“não existe um 
limiar [ ... ] estanque 
e universal entre a 
doença e a saúde 

mentais.”
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ração, articulando-se sempre e quando 
necessário com outros profissionais”, 

acrescenta. Não é raro, aliás, o psicólogo 
recomendar uma consulta de psiquiatria, as-

sim como, muitas vezes, ir ao psiquiatra não significa 
necessariamente sair de lá com medicamentos. 

No entanto, muitas patologias associadas à 
doença mental precisam de uma abordagem psico-
farmacológica e ela não deve ser estigmatizada. Hoje 
em dia, é relativamente consensual na comunidade 
médica que, mesmo nas doenças mais difíceis e po-
tencialmente crónicas, um acompanhamento psiquiá-
trico associado a um acompanhamento psicológico é 
a combinação com maior probabilidade de sucesso. 
Quem tenha capacidade de reconhecer os seus sinto-
mas e saiba quando pedir ajuda — e por isso é impor-
tante investir na literacia em saúde mental e psicoló-
gica — poderá levar uma vida “normal” e funcional, 
quer familiar quer profissional. Para uma abordagem 
integrada, há ainda “enfermeiros especializados, assis-
tentes sociais, terapeutas ocupacionais e psicomotri-
cistas que trabalham em conjunto para ajudar quem 
precisa” – pode ler-se no site da Direção-Geral de 
Saúde, que tem uma área especialmente dedicada à 
Covid-19 e Saúde Mental. Este site disponibiliza ainda 
uma lista de contactos dos serviços de saúde mental 
para adultos, crianças e adolescentes. 
 
Quando é que se está doente? 
Psicólogos e psiquiatras concordam, em regra, que 
em saúde mental não há apenas dois polos: pessoas 
sãs e pessoas doentes. Que “não existe um limiar 
claro, estanque e universal entre a doença e a saúde 
mentais”, diz Tiago Pereira. “A saúde ou a doença de-
pendem das perceções, circunstâncias, necessidades 
e recursos de cada pessoa em cada momento. São 
elas que fazem variar esse limiar.” 

A necessidade de acompanhamento psicológico 
pode, inclusive, ser útil sem se manifestar necessaria-
mente uma psicopatologia. Compreender os compor-
tamentos e os processos emocionais e cognitivos en-
volvidos na tomada de decisão pode ajudar-nos a viver 
com maior tranquilidade e a melhor gerir emoções. 

Isabel Trindade, vice-presidente da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, lembrava, num painel do 
Festival Mental (ver p. 50), que o stresse, a ansiedade 
ou a tristeza também podem ser respostas saudáveis 
e adaptativas a uma situação. E deu um exemplo: uma 
pessoa pode sentir stresse por estar atrasada para um 
compromisso, e isso ajuda-a andar mais depressa e 

a tomar decisões mais rápidas, em vez de ficar para-
lisada, com uma sensação de impotência, sem saber 
o que fazer, e com medo exacerbado das consequên-
cias. Uma ansiedade demasiado intensa e frequente 
pode tornar-se incapacitante, impedindo uma pessoa 
de funcionar no dia-a-dia. Este é o limiar a partir do 
qual cada um de nós deve reconhecer que precisa de 
ajuda especializada. Diz também o psiquiatra Miguel 
Bragança: “A ajuda (...) torna-se necessária quando 
há um sofrimento mental significativo, com impacto 
no funcionamento psicossocial da pessoa.” Mas nem 
sempre são os próprios a ter consciência do impacto 
do seu sofrimento nas relações familiares, laborais ou 
sociais. Acontece a adultos, mas também a crianças e 
adolescentes, que não têm em regra maturidade para 
reconhecer em si, e menos ainda verbalizar, que há 
“qualquer coisa que não está bem”. E é o meio escolar 
ou familiar que tem de dar o alerta.

Um telefonema é suficiente? 
Durante a fase do grande confinamento, foi criada 
uma linha de atendimento psicossocial em Lisboa — a 
linha “Lisboa Liga-te”, resultado de uma parceria entre 
a autarquia e a Associação Portuguesa de Psicanálise 
e Psicoterapia Psicanalítica  — que esteve em ativi-
dade até final de setembro. O atendimento era feito 
por psicólogos clínico, especialistas em saúde mental 
e psicoterapia. Como sublinhou o psicólogo Tiago 
Pereira, o tipo de “intervenção breve” proporcionado 
por linhas de apoio profissional já demonstrou ser 
uma resposta importante “em situações como aquela 
que nós vivemos”. Receberam nessa altura centenas 
de chamadas, a maioria das quais associadas à pan-
demia. Não se resolvem os problemas todos com um 
telefonema, mas consegue dar-se uma ajuda num 
momento de particular angústia e sofrimento; po-
de fazer-se o seguimento da situação também pelo 
telefone; e, nos casos mais complexos, encaminhar 
o doente para um acompanhamento nos serviços de 
saúde ou pedir uma resposta de emergência.  

Algumas ideias pré-concebidas, sublinha Tiago 
Pereira, não têm fundamento: por exemplo, a con-
fusão entre intervenção psicológica e intervenção 
psicoterapêutica (realizada também por psicólogos ou 
psicoterapeutas), ou “a ideia de que as intervenções 
psicológicas ou psicoterapêuticas são sempre presen-
ciais e longas, estereótipo que provém muitas vezes 
do imaginário do cinema. Mas há evidência científica 
da importância e eficácia do aconselhamento breve 
em situações de crise.” “Pode conseguir-se — acres-



centa o psicólogo — uma estabilização emocional que 
permite à pessoa olhar para si e para o que o rodeia 
e identificar os recursos de que dispõe, adaptando-se 
ou reagindo melhor a um fator de perturbação”. 

Desde abril, e até fim de novembro, mais de 52 
mil portugueses pediram apoio psicológico através 
da linha SNS24 (808 24 24 24), cerca de 10% foram 
de profissionais de saúde.  Também a Santa Casa da 
Misericórdia tem visto subir o pedido de assistência 
psicológica. O serviço de consultas online desta insti-
tuição ultrapassou um milhar de chamadas. 
 
Fatores de risco 
“Qualquer ser humano tem o potencial de adoecer 
do ponto de vista psíquico”, diz o psiquiatra Miguel 
Bragança. “Pessoas anteriormente saudáveis e fun-
cionais, perante acontecimentos de vida traumáticos, 
podem apresentar sofrimento psíquico significativo”. 
A vivência desta pandemia, com todas as consequên-
cias sociais e económicas, e a sensação da falta de 
controlo – a incerteza sobre o que me pode aconte-
cer a mim e às pessoas de quem gosto, já para não 
falarmos no aumento de famílias em luto – podem 
desencadear estados de ansiedade crónica, “contri-
buindo para a emergência de perturbações mentais”. 

Mas o psiquiatra lembra que há uma “multi-
plicidade de fatores” a ter em conta e que as pro-
babilidades de cada um ficar doente não são todas 
iguais. Um dos fatores de risco é seguramente uma 
predisposição ou a existência prévia de perturbações 
psiquiátricas, “pelo que é fundamental a manuten-
ção do seu tratamento e acompanhamento psiquiá-
trico regular”, sublinha. 

Na realidade clínica deste psiquiatra têm-se 
revelado ambas as situações: “no contexto de fatores 
de stresse agudos ou prolongados têm surgido sinto-
mas de ansiedade ou depressão reativos em pessoas 
que não tinham quaisquer sintomas; e o agravamen-
to de patologias preexistentes”. 

Um forte contributo da pobreza e do desempre-
go para o eclodir de perturbações mentais é revelado 
por vários estudos, nomeadamente pelo relatório da 
Ordem dos Psicólogos “Crise económica, pobreza e 
desigualdades — Impacto socioeconómico e saúde 
mental” (2020). O mesmo estudo sublinha que o 
aumento do desemprego e a perda de rendimento 
estão associados a um aumento da violência domés-
tica. A Organização Mundial de Saúde refere que o 
número de casos de violência doméstica, durante o 
confinamento, aumentou até 60%. O medo de perder 

o emprego e de sofrer dificuldades económicas está 
também associado a um aumento de 33% de probabi-
lidades de se desenvolverem perturbações mentais. 

O psiquiatra Miguel Bragança concorda, mas in-
troduz uma nuance: “Se bem que a incerteza das fontes 
de rendimento seja um fator relevante no surgimento 
de sintomatologia psiquiátrica em pessoas com algum 
grau de vulnerabilidade ou agravamento de patologia 
preexistente, este aspeto torna-se mais relevante caso 
a situação seja muito prolongada, de imprevisível 
duração, ou não existam meios de apoio institucional, 
familiar ou outros.” E salienta: “para se compreender 
os sintomas psiquiátricos que ocorrem nesta pandemia 
tem de se ter em consideração todas as alterações que 
ocorreram na vida da pessoa em sofrimento”.  

Há também profissões que à partida estão mais 
vulneráveis. Raquel Barnabé, coordenadora do Nú-
cleo de Psicologia da Câmara Municipal de Lisboa, 
refere que, no universo dos trabalhadores da autar-
quia, “bombeiros e coveiros” têm tido uma atenção 
especial. Profissionais de saúde, cuidadores infor-
mais e agentes de segurança são também algumas 
“profissões de risco” no que toca à saúde mental. 
 
Filhos e pais, cada um com os seus desafios 
Muitas pessoas perceberam, desde cedo, que era 
preciso manter rotinas, quer no período de confina-
mento, quer no retomar progressivo da vida “normal”. 
Continuaram a fazer desporto, cada vez mais ao ar li-
vre, a contactar com segurança os seus entes queridos 
em esplanadas e jardins, a conviver através do Zoom, 
WhatsApp e afins, e conseguiram alguma estabilidade 
emocional enquanto esperam que “isto passe”. Mas 
não é fácil. Os pais, por exemplo, foram “testados” 
muitas vezes até ao limite, e continuam a sê-lo. A casa 
transformou-se em escritório, creche, escola e ateliê 
de tempos livres. Agora, já com os filhos em aulas, 
vivem a incerteza dos riscos e têm de lidar com os pro-
blemas de stresse e ansiedade que se estão a manifes-
tar em crianças e jovens. No caso das crianças, o que 
antes era incentivado, a generosidade e a proximidade, 
é agora desencorajado e já não podem sequer parti-
lhar os lanches no recreio. Perderam também a “leitu-
ra” dos rostos — dos professores, educadores ou avós 
— e sentem o clima de medo. Distúrbios ou alterações 
de sono ou alimentares, agitação e maior dependência 
em relação aos pais constituem para estes uma sobre-
carga que põe à prova a melhor saúde mental. 

Transmitir às crianças a ideia de que a situação 
que estamos a viver teve um início mas também vai 
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ter um fim é uma recomendação expressa no site 
da Direcção-Geral de Saúde: “A noção de início e de 
fim transmite confiança e esperança.” E aquilo que 
sentimos ou expressamos, mesmo sem nos aper-
cebermos, é fundamental: “As crianças observam o 
comportamento das pessoas adultas em busca de 
pistas sobre como gerir as suas próprias emoções em 
momentos difíceis.” Tentar manter ou criar rotinas, 
reservar tempo para as brincadeiras, aproveitar para 
construir boas memórias são bons conselhos. 

Nos adolescentes e jovens, os efeitos da pan-
demia também não são negligenciáveis. O medo e a 
angústia podem dificultar os relacionamentos afeti-
vos e familiares, os objetivos escolares e os projetos 
de vida. É a idade em que os “ajuntamentos” permi-
tem alargar o leque dos contactos, encontrar inte-
resses entre pares e dar vazão aos impulsos român-
ticos. De que forma vem esta pandemia coartar o 
crescimento emocional destes jovens e desenvolver 
frustrações? O aumento das relações sociais “em 
ecrã” pode agudizar os riscos associados a estes 
canais; mas os pais, neste contexto, pensam “do 
mal, o menos” e tornam-se mais permissivos, já que 
as relações online podem preencher, pelo menos 
parcialmente, as necessidades de socialização dos 
mais jovens. 

Apesar destes suportes tecnológicos, dados 
preliminares do Serviço de Aconselhamento Psico-
lógico da Linha SNS24 indicavam que no início da 
epidemia eram, além das pessoas desempregadas, os 
estudantes universitários quem mais recorria a este 
serviço. A adolescência já consome, normalmente, 
muitos recursos adaptativos; e o fardo de uma situa-
ção pandémica revelou-se em muitos casos a gota de 
água que fez entornar o copo. 

“Agora ligo muito mais ao meu pai” 
Entre os seniores, há um grupo considerável que não 
tem competências informáticas, que depende do 
telefone para as relações sociais e familiares à distân-
cia, que tem agora medo de usar transportes públi-
cos para as “suas voltinhas” ou para os programas 
com amigos ou netos, que tem acesso dificultado aos 
centros de saúde, e que teve de prescindir das ativi-
dades das juntas de freguesia, dos centros de dia, dos 
clubes desportivos ou recreativos... A saúde mental 
desta população está a ser fortemente penalizada – 
situação agravada, em muitos casos, pela preexistên-
cia de outras patologias e fragilidades emocionais. 
Diz o psicólogo Tiago Pereira: “não temos de ter 
receio de ser claros: a solidão, além de retirar anos 
de vida saudável, mata.” Há também alterações nos 
rituais (funerais, Natal, Páscoa, dia dos Finados, festa 
da aldeia...) que “trocam as voltas” aos mais velhos. 

Talvez seja também a população mais “desin-
formada” sobre o que pode ou não pode fazer, pela 
ausência de campanhas que lhes sejam especialmente 
dirigidas: pode ou não sentar-se nos bancos de jardim, 
pode ou não andar de transportes públicos e com que 
cuidados, que tipo de máscaras existem e como as de-
vem manusear, pode ou não ver os familiares… Estas 
questões geram incerteza e restringem as opções. E, 
se “ficar em casa” foi essencial numa determinada al-
tura da pandemia, agora “ficar em casa” o tempo todo 
pode ser um risco para a saúde mental (e física). 

Jorge Barroso Dias, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Medicina do Trabalho e Diretor Clínico 
de Saúde Ocupacional da Câmara Municipal de Lisboa, 
sublinha o “grande poder da palavra” para ajudar este 
estrato da população. “Agora telefono mais ao meu 
pai do que telefonava antes”, diz para ilustrar a ideia 
de que é preciso “cuidarmos uns dos outros” e darmos 
“um suporte emocional” a quem se encontra mais 
vulnerável. É preciso que as pessoas idosas sintam que 
não estão esquecidas e que fazem parte de uma rede, 
seja ela familiar, de vizinhança ou de apoio social. 

Perante um problema que afeta as nossas vidas 
como esta pandemia, manifesta-se muitas vezes um 
padrão de comportamento muito semelhante aos 
estádios do luto – acrescenta Jorge Barroso Dias. 
Começamos pela “negação” (neste caso, desvalorizar, 
pensar que só acontece aos outros, lá longe); passa-
mos pela “revolta” (procuramos a culpa nos outros 
ou em nós próprios); e finalmente chegamos à “acei-
tação” (o que significa que reconhecemos a existên-
cia de um problema que temos de resolver). Este 
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“A ajuda [ ... ] torna-se 
necessária quando 
há um sofrimento 

mental significativo.”
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percurso não é linear e, pelo meio, pode instalar-se a 
depressão. Daí a importância da prevenção. 
 
Como pode a cidade ajudar 
“Vamos todos ficar bem”, lia-se um pouco por todo o 
lado, em desenhos, cartazes, faixas e pendões. Estáva-
mos no início da pandemia. A convicção de que o pro-
blema iria durar pouco tempo levava-nos a tomar um 
desejo pela realidade. Repetíamos para nós próprios 
esta espécie de mantra, que cumpriu, de certa forma, 
o seu papel: a perceção de que estávamos todos no 
“mesmo barco” e que tudo terminaria “em bem” foi 
um regulador importante da ansiedade coletiva. 

Simultaneamente, a autarquia, as juntas de fre-
guesia, associações e demais sociedade civil puseram 
em campo um conjunto de programas e iniciativas 
para fazer face às situações de emergência social, 
económica e cultural (de que demos conta na última 
edição da Revista Lisboa). Era preciso garantir que a 
cidade cuidava dos mais frágeis. 

Agora que o “ficar tudo bem” não encontra 
confirmação imediata na realidade dos números, 
como pode a cidade ajudar o cidadão a cuidar da sua 
saúde mental? 

A existência de cuidados de saúde capazes 
de atender às necessidades é um bom começo (ver 
página 59). Como a ansiedade se associa à sensação 
de falta de controlo sobre aquilo que nos acontece ou 
que pode acontecer, a confiança nos sistemas de saú-
de ajuda a serenar. Campanhas de informação dirigida 
aos diferentes segmentos da população também são 
recomendáveis, estabelecendo balizas realistas entre 
o que se pode fazer e o que se deve evitar. 

Outro fator fundamental é sentirmo-nos seguros 
no espaço público, ao qual é preciso regressar para, 
dentro do possível, retomarmos uma vida normal. 
Com esse objetivo, a autarquia está a fazer obras em 
centenas de locais para construir uma cidade menos 
poluída, mais humanizada e com mais espaço ao ar 
livre para as pessoas (ver páginas 4 a 13). 

Pequenas iniciativas de animação urbana e 
cultural, cumprindo todas as regras de segurança, 
podem também ajudar ao “desconfinamento” men-
tal. “É ir fazendo pequenas experiências e ver o que 
resulta”, diz o médico Jorge Barroso Dias; “o espaço 
urbano é indutor de estímulos, que podem ser vivi-
dos de forma positiva.” 

Sentimos falta de abraços e beijinhos, é ver-
dade, agora que só os podemos dar e receber, na 
melhor das hipóteses, dentro do nosso agregado do-

méstico. No início, experimentámos titubeantes que 
formas de cumprimento social poderíamos adotar: 
o toque de pés, o cumprimento orientalista de mãos 
postas e aceno na cabeça, os acenos de mãos... Ago-
ra parece termos estabilizado nas “cotoveladas”. Já as 
damos de forma mais ou menos espontânea, como 
antes nos cumprimentávamos com beijinhos, a pro-
var que mesmo um toque tão anódino no cotovelo é 
melhor que toque nenhum. E a provar também que 
cada um de nós é capaz de reagir, resistir e adaptar-
-se mais do que pensa.  

Como está a saúde 
mental em Lisboa?
Atualmente está a decorrer 
um inquérito online sobre a 
perceção pública relativa à 
saúde mental e as necessidades 
dos lisboetas nesta área. 
Dirigido a todos os que residem 
ou exercem atividade regular 
em Lisboa, este inquérito 
resulta de uma parceria entre 
a Câmara Municipal de Lisboa 
e o CINTESIS – Centro de 
Investigação em Tecnologias 
e Serviços de Saúde (ICBAS-UP), 
em articulação com o Programa 
Nacional para a Saúde Mental 
(Direção-Geral da Saúde). 
Com base nos resultados, será 
concebido um programa de 
prevenção e promoção da saúde 
mental na cidade.  
Para participar, aceda a: https://saudemental.covid19.min-
saude.pt/como-esta-a-saude-mental-da-cidade-de-lisboa/ 
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