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SAÚDE MENTAL Em 2021, fo-
ram registados 952 suicí-
dios, o número mais alto 
desde há quatro anos. No es-
paço de um ano, verificou-se 
um aumento de 8,18% nas 
mortes por suicídio. Os da-
dos são do Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal 
(INML) e foram fornecidos 
pelo Ministério da Justiça ao 
JN. As dificuldades sociais, 
de emprego e económicas 
consequentes da pandemia 
são apontadas como poten-
ciais explicações. 

Em 2018, registou-se um 
pico de 1020 suicídios. Des-
de aí, os números tinham 
vindo a descer, com 907 
mortes por suicídio em 2019 
e 880 em 2020. Os dados de 
2021 mostram uma inver-
são. Joaquim Sousa Gago, 
membro da Coordenação 

Suicídio aumenta 
no pós-pandemia 

para máximo 
 de há quatro anos

Nacional para as Políticas de 
Saúde Mental enumera as 
dificuldades do pós-pande-
mia, como as mudanças na 
forma de trabalhar, o desem-
prego, os períodos de luto 
emocional, as carências eco-
nómicas e o isolamento, 
como potenciais fatores de 
explicação. 

GATILHO PARA DEPRESSÃO 
Luís Duarte Madeira, vice-
-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Psiquiatria e 
Saúde Mental, corrobora, ex-
plicando que estes são fato-
res que “determinaram a 
manifestação de síndromes 
depressivas e ansiosas em in-
divíduos anteriormente sau-
dáveis, bem como funciona-
ram como um gatilho para 
episódios depressivos na-
queles que tinham doença 
mental”. 

O número de mortes por 
suicídio, acrescenta Madei-
ra, é ainda “um indicador im-
portante para a existência de 
episódios depressivos e abu-
so de substâncias, que pare-
cem associar-se a 90% de to-
dos os suicídios”. 

Também os comporta-

Casos encaminhados para intervenção psicológica do INEM batem recorde, 
com aumento dos comportamentos suicidários. Crise social pode explicar
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mentos suicidários (tentati-
vas efetivas ou intenção ou 
ideação suicida) tiveram um 
aumento acentuado. Segun-
do dados do Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica 
(INEM), de 2019 para 2021, 
o número de chamadas rela-
cionadas com comporta-
mentos de risco aumentou 
quase 39%. Em particular as 
tentativas de suicídio, que 
passaram de 600 antes da 
pandemia para 801 no ano 
passado. 

Também os problemas de 
saúde mental no geral regis-
taram um crescimento, com 
as chamadas recebidas pelo 
INEM e encaminhadas para 
o Centro de Apoio Psicológi-
co e Intervenção em Crise 
(CAPIC) a chegarem às 22 
142 em 2021, o número mais 
alto de que há registo – 2019 
fixava-se em pouco mais de 
20 mil registos. A estas há a 
acrescentar os pedidos rece-
bidos pelo aconselhamento 
psicológico do SNS24, criado 
durante a pandemia para res-
ponder ao esperado aumen-
to de situações de crise. 

Em 20 anos, nunca o nú-
mero de suicídios esteve tão 
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elevado como na época da 
crise de 2008: 2011 regista o 
recorde, com 1208 mortes 
por suicídio, segundo o 
INML. O regresso à normali-
dade no pós-pandemia, a 
guerra na Europa e uma cri-
se económica iminente po-
derão fazer com que os nú-
meros voltem a aumentar, 
mas não é linear. 

“A questão não se esgota 
no impacto dos problemas 
socioeconómicos”, acredita 
Pedro Morgado. O psiquia-
tra, professor e investigador 
explica que “o desinvesti-
mento em saúde e a conse-
quente deterioração do aces-
so aos cuidados de saúde 
mental durante os tempos 
da troika” foram os contribu-
tos relevantes para a evolu-
ção negativa no número de 
suicídios, não especulando 
sobre uma nova subida no 
número de suicídios. 

Até 2030, o Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel traça a meta de redução 
da mortalidade nacional por 
suicídio em 1/3, tendo como 
referencial 2015 (quando as 
mortes por suicídio se fixa-
vam em perto de 960).  �

40  equipas 
comunitárias  

no terreno  
até 2025

Em julho, foi dada luz verde à contratação de mais dez equipas comunitárias 
de saúde mental. Serão 40 até 2025. Destinadas a adultos e crianças, estão 
distribuídas por unidades locais de saúde e centros hospitalares das cinco 
regiões de Portugal continental. O objetivo da medida, agora incluída no 
Plano de Recuperação e Resiliência, é aproximar os cuidados de saúde men-
tal da população. Cada equipa é constituída por seis profissionais, entre os 
quais psiquiatras, psicólogos e enfermeiros. As primeiras dez equipas foram 
destacadas em 2021 e a próxima fase prevê a criação de mais cinco em 2023.
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Em que nível estamos 
quanto à prevenção e cui-
dado da saúde mental? 
Atrasados e em défice, mas 
com planos importantes, 
como a criação de equipas 
comunitárias de saúde men-
tal para a compensação das 
carências que este setor tem 
sentido ao longo dos anos.  
 
Que justificações podem 
ser encontradas para a su-
bida do número de suicí-
dios de 2020 para 2021? 
O aumento registado é 
preocupante, mas não é si-
gnificativo. É necessário, no 
entanto, tê-lo em conta. 
Devemos olhar para o que 
tem vindo a acontecer: o 
isolamento e a solidão, as di-
ficuldades sociais no regres-
so às rotinas, as mudanças 
na forma de trabalhar, os 
períodos de luto por quem 
perdeu a vida, as dificulda-
des de emprego e económi-
cas. É multifatorial. 

Com uma nova crise à vis-
ta, podemos esperar um 
pico de suicídios seme-
lhante ao de 2011? 
As doenças de saúde mental 
têm um determinante so-
cial muito grande e, por 
isso, podemos afirmar que a 
pobreza e os problemas eco-
nómicos agravam e aumen-
tam a incidência das mes-
mas. No pós-pandemia, 
com uma guerra a decorrer 
na Europa e numa iminen-
te crise, faz sentido prever 
que irão aumentar os pro-
blemas de saúde mental, 
mesmo os mais graves 
como o suicídio. O acesso é 
a nossa maior preocupação, 
especialmente em casos 
graves. �

ENTREVISTA

Temos de 
olhar para 
o que está 
a suceder

Chamadas para linhas de atendimento crescem 32%.  
Situações de risco representam entre 3% e 8% do total
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AJUDA As chamadas para as 
linhas de crise e apoio psico-
lógico aumentaram, em mé-
dia, 32,21% de 2019 para 
2021. No total das seis asso-
ciações analisadas pelo JN, 
foram recebidas 23 986 cha-
madas no ano passado, em 
contraste com as pouco mais 
de 16 mil anuais registadas 
antes da pandemia. Em 
2020, foram contabilizadas 
pouco mais de 22 mil chama-
das. Nas três entidades em 
que foi possível obter dados 
atualizados, o primeiro se-
mestre deste ano registou 
uma quebra de chamadas na 
ordem dos 5,54%, compara-
tivamente ao período homó-
logo de 2021. 

A vice-presidente da linha 
SOS Voz Amiga realça que, 
além do aumento de chama-
das durante a pandemia, são 
cada vez mais os adolescen-
tes a pedir ajuda. A maioria 
por se sentirem sós. A solidão 
é, aliás, o sentimento mais 
comum apontado por Ma-
nuela Borges, que garante 
que não são apenas os idosos 
que o sentem. “Não há um 
padrão de idade ou nível so-
cioeconómico para quem se 
sente sozinho”, diz. 

Apesar do aumento no nú-
mero de pedidos de ajuda, 
Manuela Borges não consi-
dera que a única justificação 

seja o aumento de proble-
mas do foro psicológico. Po-
derá ser, indica, um reflexo 
da promoção da saúde men-
tal e de uma maior conscien-
cialização para a necessidade 
de pedir ajuda. 

Os comportamentos suici-
dários não representam 
uma fatia significativa dos 
pedidos de ajuda, realça. Em 
todas as linhas analisadas, 
durante o ano passado, as 
chamadas consideradas de 
risco, relacionadas com ten-
tativas de suicídio, intenção 
suicida ou ideação suicida, 

representaram entre 3% e 
8% do total. São seis as prin-
cipais linhas de crise exis-
tentes atualmente em Por-
tugal. A SOS Voz Amiga fun-
ciona das 15.30 horas às 
00.30 horas (213 544 545); 
a Conversa Amiga, das 15 às 
22 horas (210 027 159); a Vo-
zes Amigas da Esperança, 
das 16 às 22 horas (222 030 
707); Telefone da Amizade, 
das 16 às 23 horas (228 323 
535); Voz de Apoio, das 21 às 
zero horas (225 506 070); 
SOS Estudante, das 20 à 1 
hora, durante o período le-
tivo (239 484 020). 

Entre a uma hora da ma-
nhã e as 15 horas da tarde 
não há qualquer linha de cri-
se em funcionamento. Du-
rante os períodos da noite e 
da manhã, o único apoio 
existente está por conta do 
SNS24 ou da linha de emer-
gência 112, que encaminha 
os pedidos para o CAPIC. A 
dirigente Manuela Borges 
alerta para as vezes em que 
os próprios serviços de 
emergência médica encami-
nham os pacientes para as li-
nhas de crise. 

A linha Voz de Apoio ofe-
rece atendimento por chat, 
presencial ou por e-mail, 
meio que teve um aumento 
de 54,55% de 2019 para 
2021, mostrando que os 
meios diferidos foram mais 
procurados durante a pan-
demia. �
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Mulheres lideram 
Apesar de a tendência 
ser de equidade, conti-
nuam a ser as mulheres 
quem mais liga para as 
linhas de crise. 
 
Solidão 
A solidão é a razão pela 
qual a maioria das pes-
soas pede ajuda. Não é 
identificado um nível 
socioeconómico domi-
nante.  
 
Jovens adultos 
Os jovens adultos são 
quem mais liga em so-
frimento, com um nú-
mero crescente de ado-
lescentes em solidão.
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Às linhas  
de crise 
chegam  
cada vez 
mais jovens  
em solidão 


