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Editorial
Fez dois anos no passado dia 2 de março que, numa conferência de imprensa, a Ministra
da Saúde e a Diretora-geral da Saúde confirmavam os dois primeiros casos positivos da
infeção por SARS-CoV-2/COVID -19 em Portugal. Desde a fase inicial, de pouco
conhecimento da historia natural da doença, e ao longo das cinco ondas fomos
confrontados com várias medidas para mitigar o seu impacto quer no sistema de saúde
quer no plano social e económico e, acima de tudo, para prevenir a doença grave, a
hospitalização e morte pela COVID-19.
Com o número de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2, bem como o número
de cidadãos internados, incluindo em cuidados intensivos, a diminuir, o país vive uma
nova fase com menos medidas restritivas, apesar da incerteza a respeito da evolução da
pandemia, nomeadamente no que respeita ao risco de surgirem novas variantes do
vírus.
Nesta nova fase, para a qual muito contribuiu a proteção conferida pela elevada taxa de
vacinação que se verifica no nosso país, abre-se espaço para olhar o futuro da saúde dos
portugueses, por forma a responder a um novo desafio que se prende com o minimizar o
impacto a médio e a longo prazo da pandemia, nomeadamente no que respeita à Saúde
Mental.
Na prevenção e controlo da COVID-19, a par da testagem e da vacinação, estiveram
sempre presentes medidas que determinavam o confinamento ou o isolamento dos
doentes e dos seus contactos, com consequentes sentimentos de solidão e medo.
Paralelamente, fruto das medidas decretadas nas diferentes ondas, o padrão das
interações sociais alterou-se, originando muitas vezes um afastamento social a nível
intergeracional, na relação pais/filhos/avós e netos, com forte impacto emocional e nas
dinâmicas e rotinas familiares. Uma questão se levanta: qual o impacto na saúde mental
dos portugueses, foram identificados novos casos de patologia ou agravamento dos que
já existiam? O que podemos fazer para prevenir?
Nesta newsletter, partilhamos alguns textos relacionados com esta temática assim
como o link para visualizarem o Webinar “Jovens Universitários e a Saúde Mental no
atual contexto” e lançamos o convite para o reverem. Algumas das estratégias
partilhadas, quer nos textos quer no Webinar, poderão ajudar-nos na atual crise
humanitária que hoje vivenciamos.

Lina Guarda

Médica de Saúde Pública
Presidente da APPSP

O que aconteceu

Jovens Universitários e a Saúde Mental no atual
contexto
No passado dia 24 de novembro a Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde
Pública (APPSP) em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e o
Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA) realizaram o IV Webinar dedicado à
temática: “Jovens Universitários e a Saúde Mental no atual contexto”.
O Webinar abordou:
Os jovens universitários e a saúde mental no atual contexto
Nesta apresentação começou-se por abordar o conceito de saúde mental, apresentando
vários contributos para a sua compreensão e, de seguida, o impacto que tem nos jovens,
a sua entrada no Ensino Universitário.
Foram apresentados estudos que falam sobre o impacto na pandemia na saúde mental
da população e dos jovens em particular, as consequências a curto e longo prazo, e quem
são os grupos de maior risco, a que devemos estar tentos
Concluindo com as principais estratégias de prevenção da saúde mental neste contexto,
e para finalizar como identificar quem precisa de ajuda e deve ser orientado para
respostas específicas.

Teresa Maia
Psiquiatra; Professora Convidada na ENSP; Diretora do Departamento de Saúde Mental do Hospital
Prof. Doutor Fernando Fonseca; Coordenadora Regional de Saúde Mental da ARLVT.

Estudo “Literacia em Saúde nos estudantes do ensino Superior
Quase metade da população estudantil universitária tem nível inadequado ou
problemático de literacia em saúde e é, na área da prevenção da doença, que o panorama
é mais preocupante. Estes são os resultados do estudo “Literacia em Saúde no Ensino

Superior: Desafios em Portugal”, promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade NOVA de Lisboa (ENSP-NOVA), com o apoio da Lilly Portugal.
A literacia em saúde é a capacidade individual para obter, processar e interpretar
informação básica em saúde e serviços de saúde, para poder tomar decisões autónomas
e inteligentes para si e para a comunidade. O “Saúde que conta”, uma iniciativa de
investigação da ENSP-NOVA que há mais de 10 anos se tem debruçado sobre o papel do
cidadão na gestão da sua saúde e bem-estar, incide agora o foco nos alunos do ensino
superior.
O estudo revela que existem assimetrias nos níveis de literacia em saúde na população
universitária, com os estudantes com menores rendimentos e com pais com
escolaridade mais baixa (até ao 3º ciclo) a reportarem mais frequentemente níveis
inadequados ou problemáticos de literacia em saúde, independentemente do género e
da idade. Também a região onde completa o ensino secundário evidencia diferenças,
sendo que os arquipélagos da Madeira e Açores e regiões do centro interior se destacam
com maior proporção de estudantes com níveis deficitários de literacia em saúde.
O estudo destaca ainda que o nível de literacia em saúde é tendencialmente mais elevado
entre os alunos de cursos de grau académico mais elevado (pós-graduação, mestrado e
doutoramento).
Quando analisados os determinantes de âmbito académico, são os alunos dos cursos
não relacionados com Saúde quem apresenta níveis de literacia mais preocupantes, que
se mantêm ao longo da formação – os níveis de literacia em saúde de um aluno finalista
de um curso não relacionado com a Saúde não diferem dos de um aluno do primeiro ano.
Em sentido inverso, ainda que os alunos do primeiro ano dos cursos de Saúde tenham
níveis tendencialmente mais baixos de literacia em saúde que os restantes anos, estes
tendem a aumentar ao longo da evolução académica. Verificou-se que um aluno
finalista de um curso da área da Saúde tem maior propensão para ter um nível adequado
de literacia em saúde, independentemente do género, idade ou rendimento,
comparando com um aluno a iniciar o seu percurso.
Do estudo são ainda evidenciadas recomendações de estratégias de atuação para a
promoção da literacia em saúde no contexto do ensino superior português, com base
nos contributos de um painel de 28 peritos de diversas áreas e instituições a nível
nacional. Nomeadamente: (i) Os próprios estudantes criarem projetos inovadores de
promoção de literacia em saúde, transversal a todas as áreas científicas (ex. tecnologia,
marketing, design, comunicação, etc.) - Convocar os estudantes a serem parte ativa; (ii)
Desenhar e implementar um Plano anual de promoção de literacia em saúde
(estratégico) construído no âmbito de Reitoria, com intervenção/supervisão direta da
equipa Reitoral, no sentido da garantia que a Universidade é um ambiente saudável; ou
(iii) Criar Programas de ensino transversal às diferentes Unidades Orgânicas no sentido
de promover competências de literacia em saúde, particularmente nos cursos de nãosaúde.

Ana Rita Pedro
Investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública, Doutorada em Saúde Pública. A sua área de
investigação centra-se na Literacia em Saúde e Capacitação do Cidadão, Promoção de Saúde e

Estratégias de Promoção de Literacia em Saúde. Nos últimos anos tem sido autora e co-autora de
diversas publicações nestas áreas

A vivência de uma Escola Superior de Saúde
O relato da vivência de uma escola superior de saúde durante a pandemia pela voz do seu
diretor.
Evidenciando a resiliência, a superação, a interajuda e a capacidade de adaptação à
imprevisibilidade, através das estratégias, que foram sendo adotadas á medida que os
desafios iam sendo impostos, quer ao nível organizacional, quer nos diferentes grupos
da comunidade académica, docentes, não docentes, aluno e das suas realidades.

António Manuel Marques
Doutorado em Psicologia Social e Organizacional pelo ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.
Professor Coordenador da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e atual
Diretor. Tem lecionado, investigado e publicado em vários domínios da perspetiva psicossocial sobre
a saúde, com especial destaque nas áreas da sexualidade e do género.

Testemunhos de estudantes
O testemunho da vivência de uma estudante de medicina durante o período da
pandemia. Relata na primeira pessoa como a Universidade do Algarve se adaptou ao
contexto de pandemia, transformando este momento numa oportunidade para os
estudantes desenvolverem, implementarem e participarem em novos projetos e
atividades que noutro contexto não seria possível, tais como trabalhar num Hospital de
Campanha, na linha SNS24, a participação num projeto com a Segurança Social - Covid
70+, entre outros.
Ressaltando do testemunho o impacto psicológico e a pertinência do desenvolvimento
de competências de resiliência e estratégias de copping na aprendizagem da Medicina.

Joana Duarte
Aluna do 6º ano de Medicina da Universidade do Algarve.
Aborda o impacto psicológico e a pertinência do desenvolvimento de competências de resiliência e
estratégias de copping na aprendizagem da Medicina.

A temática da saúde mental em estudantes universitários tem sido estudada mesmo
antes da pandemia. Em 2014, um estudo da NMS-UNL avaliou a prevalência e a
correlação relativamente à saúde mental global, a depressão, a ansiedade e
comportamentos de risco, enquanto outro estudo de 2017 avaliou os fatores protetores e
de vulnerabilidade na saúde mental desta população. (1,2)
Ao percorrer estes e outros estudos nesta área, averiguamos que problemas de saúde
mental já existiam anteriormente. Entre os vários fatores de risco, evidenciam-se os
seguintes: o insucesso académico, com mais de três unidades curriculares em atraso, o
curso que frequentam, acarretando um maior risco os estudantes das áreas de Artes e
Letras, e o género, superior nas mulheres. Ora, isto evidencia a importância de definir a
saúde mental como prioridade de saúde, através de programas de educação e literacia
para a saúde mental.
Durante a pandemia por COVID-19, os estudantes foram forçados a adaptar a outra
realidade, transitando para um modelo de ensino virtual e praticando o distanciamento

físico. De forma a analisar o impacto da pandemia na saúde mental, as Associações e
Federações Académicas implementaram um inquérito nacional, no qual obtiveram 4013
respostas. Neste, a maioria dos inquiridos reportaram ter sintomas que afetam a sua
saúde mental, enquanto que 28% referiram ter tido necessidade de tomar medicação e
17% (~700 estudantes), disseram ter procurado ajuda especializada na área da saúde
mental durante a pandemia. Por outro lado, os motivos para não procurar auxílio foram
económicos, vergonha, estigma ou preconceito, e principalmente desconhecimento de
soluções de apoio psicológico ou psiquiátrico disponibilizado pelas instituições de
ensino superior(3).
Ora, para colmatar estas desigualdades que afetam o acesso à saúde, várias soluções são
apontadas, das quais se destaca a implementação, fiscalização e manutenção adequada
de Gabinetes de Apoio de proximidade nas instituições do ensino superior, e um reforço
da divulgação dos apoios existentes junto da comunidade académica, sendo deveras
importante que o corpo docente e não docente seja informado sobre estes mecanismos,
e que estes tenham formação adequada para deteção e sinalização de casos. Outras
medidas relevantes incluem a reativação e criação de linhas de aconselhamento
psicológico gratuitas via chamada telefónica ou videochamada, e ainda a gratuitidade
das consultas de apoio psicológico a bolseiros e um preço mínimo para não bolseiros.
Na Escola Nacional de Saúde Pública, os profissionais de saúde constituem a maioria
dos estudantes, sendo que estes tornaram-se essenciais no combate à pandemia, com
sobrecarga de trabalho nas várias instituições de saúde. Por conseguinte, os sintomas de
saúde mental também afetaram os estudantes da ENSP, com sintomas de exaustão,
depressão, stress e ansiedade, e frequentemente burnout. Na componente académica,
ocorreu uma rápida transição para a componente online, com apoio fornecido pelos
professores e colegas. Por outro lado, verificou-se ainda a necessidade de adaptar e
alterar as temáticas da tese, para além da progressiva maior fadiga pandémica. Na
NOVA, é de referir que a plataforma The Bridge fornece apoio psicológico a toda a
comunidade.
Assim, a Associação de Estudantes apresenta um papel crucial para garantir ambientes
saudáveis e prevenção de doença, pela promoção de socialização e iniciativas que vão de
encontro às preocupações dos estudantes. Neste contexto, a receção dos novos alunos,
as reuniões do Conselho da AEENSP-NOVA, e ainda as várias iniciativas de formação
permitem auxiliar este objetivo, para além de manter uma porta aberta de comunicação
com os colegas.
(1) Almeida, JSP (2015). A saúde mental global, a depressão, a ansiedade e os comportamentos de risco nos estudantes do
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(2) Nogueira, MJC (2017). Saúde mental em estudantes do ensino superior: fatores protetores e fatores de vulnerabilidade.
Universidade de Lisboa. Disponível em http://hdl.handle.net/10451/28877
(3) Várias Associações e Federações de Estudantes do Ensino Superior (2021), “Impacto da Covid-19 nos estudantes do
Ensino Superior”, disponível em https://falisboa.pt/wp-content/uploads/2021/10/Saude-Mental.pdf

José Chen Xu
Médico interno de saúde pública no ACES Baixo Mondego.
Mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 2018.
Mestre em Gestão e Economia de Serviços de Saúde pela Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, em 2020. Frequenta atualmente o Programa de Doutoramento em Saúde Pública Global,
na Escola Nacional de Saúde Pública

É Presidente da Direção da Associação de Estudantes da ENSP-NOVA no presente mandato.

Pode rever o IV Webinar “Jovens Universitários e a Saúde Mental no atual
contexto” disponível em: https://youtu.be/ffTQBX_r1W4

O que vai acontecer

Semana Europeia da Saúde Pública - "Health
throughout the life course"
A Semana Europeia da Saúde Pública (EUPHW) tem como objetivo sensibilizar para a
saúde pública e promover a colaboração entre a comunidade de saúde pública na
Europa.
O tema da próxima Semana Europeia da Saúde Pública é "A saúde ao longo da vida" e
aborda tudo o que o afeta ao longo da sua vida.
16 de maio: Uma juventude saudável e saudável
17 de maio: A vacinação como estratégia chave de prevenção
18 de maio: As alterações climáticas afetam a nossa saúde
19 de maio: Não há saúde sem saúde mental
20 de maio: Construir sistemas de saúde resilientes

Fora (e dentro) da caixa

SINTONIZA-T
A Associação A Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins (ACITMMM)
deu início à rádio comunitária SINTONIZA-T, financiada pelo programa Bairros
Saudáveis. O projeto tem por objetivo difundir informações relevantes à população
local, formada em grande parte por imigrantes. O estúdio foi inaugurado numa
cerimónia

em

dezembro

com

parceiros,

organizações

sociais,

imprensa

e

representantes políticos.
As ações têm sido desenvolvidas com a ajuda de voluntários e a intenção é criar
programações musicais e jornalísticas com traduções para diferentes idiomas. Entre os
assuntos a serem abordados estão os serviços públicos de saúde, educação e questões
específicas do quotidiano de cidadãos estrangeiros, como os processos de regularização
da situação no nosso país.
Para a coordenadora do projeto, Maíra Streit, a principal contribuição da SINTONIZA-T
está em acolher a diversidade de nacionalidades, religiões e culturas presentes na
Tapada das Mercês e dar à comunidade uma visibilidade positiva. “Precisamos
combater os estigmas normalmente atribuídos aos imigrantes e, assim, mostrar o
enorme potencial que eles podem oferecer a Portugal”, afirma.
O presidente da associação, Mamadou Bah, explica que durante a pandemia os cortes
acentuados de rendimentos fizeram com que a situação de carência atingisse índices
severos na localidade e que só é possível superar o problema com informação e
mobilização social. “Queremos chamar a atenção do empresariado e de outros possíveis
patrocinadores para também darem a sua contribuição. Assim conseguiremos continuar
trabalhando para atender as necessidades das pessoas”, destaca.
Desde 2007, a ACITMMM atua para promover a inclusão social, económica e cívica, com
atividades de apoio escolar, apoio alimentar, formação e atendimento a cidadãos
imigrantes. Em 2013, devido à importância dos serviços prestados, foi distinguida com o
prémio de boas práticas SOLIDAR (Silver Rose Awards), atribuído pelo Parlamento
Europeu.

Site: https://www.sintoniza-t.pt
Facebook: https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Sintoniza-T-102168952228595
Instagram: www.instagram.com/radiosintonizat
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHSsgJoIGZChbUiMGQO1_fw

Momento de análise
Psiquiatria e Saúde Mental em Tempos de Pandemia - Desafios
Contemporâneos
O Departamento de Psiquiatria e Saúde mental do Centro Hospitalar Barreiro- Montijo,
realizou nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, as
suas II Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental, com tema central “Psiquiatria e Saúde
Mental em Tempos de Pandemia- Desafios Contemporâneos”.
O encontro reuniu técnicos em saúde mental de Portugal e do Estrangeiro que versaram
sobre temas específicos relacionados a pandemia pelo SAR-Cov-2, num espaço de
debate e aprofundamento em temas como: “Os modelos de organização dos serviços de
saúde mental”, “Intervenções comunitárias em saúde mental “; “Telemedicina e
relação terapêutica – o que perdemos e o que ganhamos”; “Long Covid- o estado da
arte”; “quadros neuropsiquiátricos induzidos pelo Covid-19”; “Reações psicológicas e
quadros psiquiátricos durante a pandemia”; dentre muitos outros.
Refletiu-se sobre o impacto da pandemia nos Serviços Locais de Saúde Mental e sobre a
atitude concertada desenvolvida entre os vários serviços Locais de Saúde mental, que
diariamente partilhavam as suas dificuldades, ajudando-se mutuamente.
Se por um lado, a pandemia afastou o convívio entre as pessoas, obrigando ao
isolamento e ao teletrabalho, por outro, desenvolveu a capacidade dos serviços em se
adaptarem às novas tecnologias, permitindo a utilização de outros recursos como a
telemedicina, aproximando os utentes aos prestadores de cuidados.
Observou-se também uma diminuição da busca aos cuidados hospitalares, numa fase
inicial, diminuindo o número de internamentos e a procura de cuidados, por força do
medo instalado pela possibilidade de contágio e numa fase seguinte, uma maior procura
dos utentes aos serviços, pelo aumento das situações de descompensação reflexo de
uma atitude inicial de contenção.
Vale ressaltar, que os doentes verdadeiramente doentes, e com o juízo de realidade
comprometido, continuaram a procurar os serviços de urgência, até pela falta de crítica
quanto a necessidade de isolamento.
Observou-se um aumento dos quadros ansiosos e fóbicos, pelo poderoso efeito do
medo, principalmente instalado pelos mídia e pelas incertezas quanto ao futuro da
pandemia; o aumento dos quadros depressivos, pelas mudanças sociais, laborais e
familiares, impostas pelo isolamento; e descompensações psicóticas, com delírios

niilistas, de ruína e prejuízo, cuja temática envolvia a infeção pelo vírus.
Pode-se dizer que os grupos mais afetados, também foram aqueles mais vulneráveis,
pela sua condição pré-mórbida. Podemos citar, os idosos, que sofreram com
afastamento do convívio familiar e aumento da desesperança face ao futuro; e os jovens,
que com menos capacidade de resiliência, perderam o convívio com os seus pares.
Assim, viu-se a instalação de quadros psiquiátricos e psicológicos pelo efeito da
pandemia e na decorrência da mesma no grupo de doentes com seguimento em
psiquiatria; outros, instaurados na população em geral, e incluindo os profissionais de
saúde, pela sobrecarga de trabalho, pelo risco da exposição; pela impotência face a
algumas situações e até pela perda de familiares, amigos e colegas.
Se a Pandemia nos trouxe uma desorganização dos serviços e a obrigação de
implementação de novos recursos, também desenvolveu a capacidade para lidar com
situações novas, com situações de crise, aproximando também as especialidades
médicas.
Neste momento, estamos a experienciar os efeitos do COVID -19 a longo prazo, quer nos
sequelas físicas, quer nos quadros neuropsiquiátricos, nomeadamente a “nevoa
mental”, que designa as dificuldades cognitivas associadas a casos de Long Covid,
podendo acometer pessoas que tiveram casos leves ou assintomáticos da covid-19. Na
situação referida, os pacientes queixam-se de perda de memória, perda da função
executiva, dificuldade em se concentrar, distração, cansaço mental e cefaleias
persistentes.
Em conclusão, ficou evidente que apesar de hoje já se saber muito mais sobre o SARS
CoV-2, muito ainda está para se descobrir sobre os efeitos a longo prazo da infecção,
mas, o estado da arte nos mostra que a doença que inicialmente, pensava-se tratar de
uma infecção respiratório se mostrou como uma doença sistémica que afeta vários
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responsáveis pela anosmia, pela ageusia, desequilíbrios, dentre outros sintomas mais
comuns como a fadiga, a falta de ar, as mialgias, dores articulares, a dificuldade na
concentração.
Sabe-se que o vírus SARS-CoV-2 não causa alteração genética no homem, mas, já se
identificaram alterações no nível de expressão de genes, o que ocorre em diversos
condições patológicas e que podem resultar em eventos neuropsiquiátricos, permitindo
afirmar que indivíduos que já tiveram COVID-19 podem apresentar um risco potencial
para desenvolverem alterações comportamentais ou doenças neuropsiquiátricas,
mesmo em pessoas mais jovens e e sem antecedentes psiquiátricos.
*Texto redigido em Português do Brasil.

Gláucia Lima

Assistente Graduada Hospitalar em Psiquiatria.
Diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do
Centro Hospitalar Barreiro. Montijo, EPE
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