
 

 

 

 

 

O Dia Mundial da Saúde Mental foi celebrado a 10 de outubro, data criada em 1992 pela                 
Federação Mundial de Saúde Mental. 

Este dia visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global, e               
identificá-la como uma causa comum a todos os povos, ultrapassando barreiras nacionais,            
culturais, políticas ou sócio-económicas. Combater o preconceito e o estigma à volta da             
saúde psicológica é outro dos objetivos do dia. 

Depressão  
A Depressão é um transtorno emocional/psicológico      
caracterizado por sentimentos de angústia e tristeza       
profunda. A tristeza é normal, todos nós nos sentimos        
tristes em algum momento, mas quando não       
conseguimos gerir as emoções, a nossa paz interior é         
afetada e perdemos a energia que nos move para viver          
uma vida feliz. A Depressão, quando não tratada,        
pode tornar-se numa espiral de angústia tão grave, que         
a morte pode parecer a única saída. Dados publicados         
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam       
que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão, 18% a mais do que há dez anos e,                   
que, até 2020, a doença será a mais incapacitante em todo o mundo. 

SINAIS A QUE DEVE ESTAR ATENTO: 

● Sente-se triste sem motivo aparente; 
● Tem vontade de chorar frequentemente, mesmo sem motivo aparente; 
● Perdeu o interesse por atividades que anteriormente lhe davam prazer; 
● Sente-se cansado e esgotado, sem vontade de fazer nada; 
● Critica-se constantemente e sente-se inútil; 
● Tem problemas de concentração e lapsos de memória frequentes; 
● Sente dores de cabeça, de costas ou de estômago sem haver uma causa física; 
● Deseja morrer porque a morte parece a única saída para acabar com a angústia. 

 



 

O TRATAMENTO depende da gravidade e do tipo de depressão: 
● Depressão leve: Terapia de suporte (incluindo visitas frequentes ao médico e educação)            

e psicoterapia 
● Depressão moderada a grave: Medicamentos, psicoterapia ou ambos 
● Depressão sazonal: Fototerapia 

 
A depressão em geral pode ser tratada com sucesso. 
 
 
DEPRESSÃO EM NÚMEROS 
Estima-se que uma em cada quatro mulheres e        
um em cada dez homens possam ter crises de         
depressão em alguma fase da sua vida e as         
crianças também podem ser afetadas. 
Não existem dados concretos em relação à sua        
frequência em Portugal, mas as estimativas      
referem valores de 2 a 3% para os homens e de 5            
a 9% para as mulheres para as formas mais         
graves de depressão e valores superiores a 20%        
para formas mais ligeiras da doença. 

 
https://www.clinicadamente.com/depressao/ 
https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/depr 

 

Depressão e bipolaridade (também) estão ligadas ao ar 
que respira 
Doenças mentais crónicas, como a depressão e a bipolaridade, podem ter origem em             
dificuldades pessoais, genética ou, até mesmo, nem ter razões aparentes. Todavia, um novo             
estudo aponta que esses transtornos do foro psiquiátrico podem estar relacionados a um outro              
aspecto pouco debatido: o ar que respiramos. 
Uma equipa de investigadores dinamarqueses apurou que a poluição do ar está associada ao              
aumento de risco de doenças mentais. Para eles, os poluentes afetam o cérebro humano a               
partir de neuroinflamações, causando sintomas relacionados à depressão e ao transtorno           
bipolar. 
Para efeitos daquela pesquisa, foram reunidos e examinados dados provenientes de 151 milhões             
de cidadãos norte-americanos e 1,4 milhão de dinamarqueses. 

● Qualidade do ar e saúde mental 

Estima-se que a poluição atmosférica seja responsável       
pelo crescimento de aproximadamente 6% no      
diagnóstico de depressão. 
Por sua vez, o diagnóstico de bipolaridade aumentou        
27% em regiões com má qualidade do ar. Em contraste,          
locais com uma boa qualidade do ar registaram uma         
redução de quase 22% no diagnóstico do transtorno. 
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1309204/depressao-e-bipolaridade-estao-ligadas-ao-ar-que-respira  

 

https://www.clinicadamente.com/depressao/
https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/depressao
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1309204/depressao-e-bipolaridade-estao-ligadas-ao-ar-que-respira
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1309204/depressao-e-bipolaridade-estao-ligadas-ao-ar-que-respira


 

Raparigas têm pior saúde mental do que rapazes da 
mesma idade 
As adolescentes europeias têm pior saúde mental do que os rapazes da mesma idade e, embora 
tenham menos excesso de peso, têm mais probabilidade de pensar que são gordas e de entrar em 
dietas. 
Realizado entre 2013 e 2014 junto de 220 mil adolescentes de 11, 13 e 15 anos em 42 países da 
Europa e América do Norte, o inquérito "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) 
da Organização Mundial de Saúde conclui que 80% dos adolescentes estão genericamente 
satisfeitos com a sua vida. 
No entanto, a satisfação com a vida diminui com a idade e aos 13 anos começam a surgir as 
diferenças entre rapazes e raparigas, sendo estas menos satisfeitas do que eles. 
Há também uma diferença na proveniência dos adolescentes: os jovens de famílias mais 
afluentes têm em geral maior satisfação com a vida. 
Segundo o relatório, as raparigas relatam ter menos saúde mental do que os rapazes e aos 15 
anos, por exemplo, uma em cada cinco adolescentes diz que a sua saúde é regular ou fraca e 
metade diz ter queixas de saúde pelo menos uma vez por semana. 
Um outro exemplo, destacado por Gauden Galea em entrevista à Lusa por telefone, "é que, 
embora objetivamente não tenham mais excesso de peso ou obesidade, [as raparigas] estão 
muito mais preocupadas com a sua aparência, têm muito mais probabilidade de estar 
insatisfeitas e de entrar em dietas". 
Com efeito, 22% dos rapazes de 15 anos têm excesso de peso, contra 13% das raparigas, mas 
43% das raparigas da mesma idade acha que é demasiado gorda, contra 22% dos rapazes. 
Um quarto das raparigas de 15 anos diz estar a fazer dieta ou a tomar outras medidas para perder 
peso. 
"Isto é um sintoma das pressões sobre as jovens para terem um certo aspeto, uma determinada 
imagem corporal", disse Galea. 
O responsável sublinhou que a situação está também ligada à situação económica da família, 
sendo a perceção da saúde pior nas famílias mais pobres. 
"Isto sugere que há um contexto social, que as famílias menos abastadas precisam de mais 
apoio, os pais precisam de ajuda para 
serem melhores pais", disse. 
Galea defende por isso que os países 
devem abordar as conclusões deste 
relatório de uma forma transversal, 
juntando os ministérios da Saúde, 
Educação e Segurança Social, para "dar 
alguma atenção à situação das famílias e 
populações mais pobres". 

Outra conclusão, defendeu, é que é preciso 
"valorizar mais as raparigas", que 
"precisam de aprender a desenvolver uma 
boa autoestima, a valorizar a sua vida e a 
saúde". 
Precisam também de "entender as pressões a que estão sujeitas", nomeadamente dos media, "e 
saber ter recursos e resiliência para resistir ao impacto dessas mensagens". 
O relatório HBSC é realizado de quatro em quatro anos desde há 33 anos e tem influenciado as 
políticas e a legislação em vários países europeus, diz a OMS. 



 

"Os comportamentos relacionados com a saúde e os hábitos sociais adquiridos na segunda 
década de vida podem prolongar-se pela idade adulta e afetar toda a vida", disse a diretora 
regional da OMS para a Europa, Zsuzsanna Jakab, citada num comunicado. "Um bom começo 
pode durar uma vida inteira". 
 

Nobel da Medicina  
A Medicina abre a temporada Nobel 2019 e distingue William G. Kaelin, Gregg Semenza e 
Peter Ratcliffe pelas suas descobertas sobre os mecanismos celulares relacionados com o 
oxigénio. 

Os trabalhos de William G. Kaelin, Gregg Semenza e Peter Ratcliffe que permitiram desvendar 
o mecanismo celular fundamental que permite às células adaptar-se à disponibilidade de 
oxigénio no ambiente valeram-lhes neste ano o Prémio Nobel da Medicina, anunciado nesta 
segunda-feira pela Academia das Ciências sueca. 
"Este é um dos mecanismos críticos dos organismos para a adaptação à vida", explica a 
Academia sueca. 
"A importância fundamental do oxigénio para a vida é conhecida há séculos, mas a forma como 
as células se adaptam aos níveis de oxigénio disponíveis era desconhecida", afirma o júri do 
prémio, sublinhando que "este mecanismo é central numa série de doenças", lançando assim as 
bases para "novas e promissoras estratégias para combater patologias como a anemia, o cancro e 
muitas outras doenças". 

A epidemia da gripe 
 
No Inverno passado houve 2844 óbitos por todas as causas acima do esperado no país, segundo                
as estimativas dos responsáveis pelo Programa Nacional de Vigilância da Gripe do Instituto             
Nacional de Saúde Ricardo Jorge (Insa), apesar de a actividade gripal ter sido de “intensidade               
moderada”. 
A mortalidade acima do que era expectável       
verificou-se sobretudo nas pessoas com 85 ou mais        
anos e entre os 75 e os 84 anos. O excesso de            
mortalidade verificou-se em todas as regiões de       
Portugal continental, bem como em ambos os sexos. 
 
É de notar que os vírus da gripe estão em constante           
alteração e a imunidade provocada pela vacina não é         
duradoura, pelo que as pessoas se devem vacinar        
anualmente. 
 
 
Algumas perguntas importantes que fazemos: 

1. A gripe só existe quando chove e está muito frio?  Não. A gripe existe 
mesmo durante invernos mais amenos, menos frios e chuvosos. 

2. Como se transmite a gripe? O vírus da gripe é transmitido através de 
partículas de saliva de uma pessoa infetada, expulsas sobretudo através da tosse 

https://www.publico.pt/2019/02/07/sociedade/noticia/gripe-fase-estabilizacao-1861152
https://www.publico.pt/2019/02/07/sociedade/noticia/gripe-fase-estabilizacao-1861152


 

e dos espirros, mas também por contacto direto com partes do corpo ou 
superfícies contaminadas com o vírus, por exemplo através das mãos. 

3. Qual é o período em que uma pessoa infetada pode contagiar outras? 
O período de contágio começa 1 a 2 dias antes do início dos sintomas 
aparecerem e vai até 7 dias depois.  

4. Quais são os sinais e os 
sintomas da gripe? 
Febre alta, dores musculares e 
articulares, dores de cabeça, tosse 
seca, inflamação dos olhos 

5. A gripe e a constipação são a 
mesma doença? 
Não. Os vírus na origem da gripe e da constipação são diferentes. Ao contrário 
da gripe, os sintomas/ sinais da constipação são limitados às vias respiratórias 
superiores: nariz entupido, espirros, olhos húmidos, irritação da garganta, dor de 
cabeça. 

https://www.publico.pt/2019/10/11/sociedade/noticia/morte-1889672 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/gripe/#sec-0 

 
Paciente com cancro terminal no Brasil 
curado com terapia genética pioneira 
Um paciente diagnosticado com cancro terminal foi curado após se submeter a um tratamento              
genético inédito, realizado por médicos da Universidade de São Paulo, no Brasil. 

Vamberto Castro, de 62 anos, realizou um tratamento com um          
método desenvolvido no país que usa células alteradas em         
laboratório para combater um linfoma grave. O paciente foi         
autorizado para se submeter ao tratamento com as chamadas células          
CAR-T, ainda em fase de pesquisa. Os médicos responsáveis pelo          
procedimento explicaram que a terapia celular faz com que as          
células T (tipo de célula do sistema imunológico) do paciente sejam           
alteradas em laboratório para reconhecer e atacar as células         
cancerígenas.  

Cerca de 20 dias após o início do procedimento, os exames de Vamberto Castro comprovaram               
que as células cancerígenas desapareceram. 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/paciente-com-cancro-terminal-no-brasil-curado-com-terapia-genetica-pioneira-11397846.html 

 

 

https://www.publico.pt/2019/10/11/sociedade/noticia/morte-1889672
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/gripe/#sec-0
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/paciente-com-cancro-terminal-no-brasil-curado-com-terapia-genetica-pioneira-11397846.html


 

 

 

 

  Vem juntar-te a nós! 

 
Todas as terças feiras, das 15:35h às 17.40h.  Vem aprender connosco! 
 
Responsáveis:Professora Pilar Guerra e Eliana Mota 
Alunos: Bárbara Matos e Maria Galhano 

 


