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Introdução 
 

Fundamentação teórica 

É amplamente reconhecido o impacto do confinamento (quarentena ou isolamento social) por 
doenças infecciosas na saúde mental (1). Segundo estudos realizados, os sintomas/queixas 
mais comumente reportados são: tristeza, ansiedade, zanga, irritabilidade, medo, solidão, tédio, 
insónia e baixa autoestima (2, 3). 

Alguns fatores parecem estar associados a um impacto mais negativo na saúde mental, 
nomeadamente: história prévia de doença psiquiátrica, ser profissional de saúde e ainda, mas 
com menor evidência, idade jovem, baixo nível educacional e género feminino. A duração do 
confinamento  (quanto mais longo, pior), medo de contrair a infeção, tédio/aborrecimento, bens 
essenciais insuficientes e informação inadequada também parecem estar associados a um 
impacto mais negativo (2). 

As estratégias mais consensuais para mitigar o efeito do confinamento na saúde mental na 
população em geral são: manter tanto quanto o possível as rotinas diárias, manter os contactos 
sociais à distância, limitar o contacto com informação sobre pandemia, recorrer a fontes de 
informação fidedignas, praticar atividade física, praticar técnicas de relaxamento, dedicar tempo 
a hobbies, entre outras (4, 5). 

 

Sobre o questionário 

No contexto actual de pandemia de COVID-19, encontramo-nos perante uma situação 
completamente nova para a maioria das pessoas no mundo inteiro. Como já referimos, vários 
estudos reportam um importante impacto da quarentena/isolamento a nível da saúde mental. 
Assim, torna-se imperativo compreendermos como está a ser afectada a nossa saúde mental 
neste momento, de modo a sermos capazes de intervir para a sua melhoria.  

A ManifestaMente elaborou o questionário “Impacto do Surto de COVID-19 na Saúde Mental”, 
procurando explorar como as pessoas se estão a sentir, o que as preocupa e que estratégias têm 
adotado para mitigar os efeitos negativos da quarentena/isolamento social. Esta investigação foi 
realizada com o apoio da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, o Programa Nacional de 
Saúde Mental da Direcção Geral da Saúde e a Escola Nacional de Saúde Pública.  

O questionário esteve disponível online de 8 a 18 de Abril de 2020, tendo sido partilhado nas 
redes sociais (facebook, newsletter e site) da ManifestaMente durante esse período. As questões 
colocadas podem ser consultadas aqui.  
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Sobre os instrumentos utilizados 

Questionário GP-Core 

Este instrumento avalia de forma genérica o sofrimento psicológico na população em geral. É 
derivado de um outro instrumento, mais extenso, o CORE-OM, original do Reino Unido e traduzida 
e adaptada para a língua portuguesa (6). O GP-CORE é constituído por 14 frases que o 
participante deve classificar de acordo com como se tem sentido na última semana. O resultado 
é apresentado em formato numérico de “0” a “4”, sendo que “0” equivale ao menor sofrimento e 
“4” ao maior sofrimento psicológico cotável. Não constitui uma ferramenta de diagnóstico para 
doenças mentais, contudo de acordo com a literatura, a população com doença mental 
apresenta valores superiores ao da população sem doença mental. De acordo com os autores do 
instrumento na sua investigação original, a média do GP-CORE da população em geral (média 
1,04) é estatisticamente diferente da média da população seguida em counseling/psicoterapia 
(média 2,11) (7). 

Escala de Preocupações  

Nesta secção do questionário, foram elencadas preocupações frequentes das pessoas neste 
momento. De forma a facilitar a interpretação dos resultados foram agrupadas em: 

- “preocupações comigo”, que incluem os seguintes itens: ‘O risco de eu ficar doente’, ‘O 
risco de eu morrer’, ‘A minha saúde mental’, Se estou a proteger-me correctamente’, ‘Se o 
meu trabalho está em risco’ e ‘A minha situação financeira’; 

- “preocupações com pessoas próximas”, que incluem os seguintes itens: ‘O risco de 
alguém importante para mim ficar doente’, ‘O risco de alguém importante para mim 
morrer’, ‘A saúde mental de pessoas próximas’, ‘Se as pessoas importantes para mim 
estão a proteger-se corretamente’, ‘Se o trabalho de pessoas próximas está em risco’ 

- “preocupações com a sociedade”: que incluem os seguintes itens: ‘Se vamos manter 
acesso aos bens essenciais’, ‘Se vamos manter acesso aos medicamentos essenciais’, 
‘Se o sistema de saúde vai conseguir dar conta do recado’, ‘O impacto de uma recessão e 
crise económica’) 

- “preocupação geral”, que incluem todos os items anteriores e ainda ‘A probabilidade de eu 
contaminar outras pessoas’ e ‘Outro’.  

Estes items foram classificados numa escala numérica de 0 a 4, em que 0 corresponde a “nada 
preocupado” e 4 a “muitíssimo preocupado”.  
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Escala de Actividades Protetoras da Saúde Mental 

Nesta secção do questionário foram enumeradas várias atividades e estratégias que as pessoas 
podem estar (ou não) a fazer neste período. Algumas são particularmente pertinentes para 
mitigar o efeito negativo da quarentena/isolamento social na sua saúde mental. 

Para construir esta escala consideramos as actividades que são sugeridas pelas autoridades de 
saúde pelos seus efeitos potencialmente benéficos e particularmente protectores da saúde 
mental neste contexto, designadamente: “Desabafar com pessoas em quem confio”; “Fazer 
exercício físico”; “Dedicar-me aos meus hobbies”; “Limitar a informação que recebo sobre o 
COVID”; “Manter as minhas rotinas do dia-a-dia”. Estes items foram classificados numa escala 
numérica de 0 a 4, em que 0 corresponde a “nunca” e 4 a “sempre ou quase sempre”. Também 
incluímos a actividade “Fumar mais ou consumir drogas”, mas com efeito negativo, pelo que a 
contabilizamos na escala de forma inversa.  

 

 

 

 

Sobre a amostra 

Foram obtidas 583 respostas, dos quais 88,7% assinalaram género feminino e 11,2% masculino 
(1 pessoa assinalou ‘outro’). 

Relativamente ao distrito de residência, 61,9% afirmaram residir em Lisboa, 13,9% em Setúbal, 4% 
no Porto, 3,1% em Leiria, distribuindo-se os restantes por Açores, Madeira, Aveiro, Beja, Braga, 
Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Viana do Castelo, Vila Real e 
Viseu. Seis pessoas residiam fora de Portugal e foram excluídas da amostra. 

Relativamente à idade, 22.6% tinham idades entre os 18 e os 29 anos, 25,5% entre os 30 e os 39 
anos, 27,8% entre os 40 e os 49 anos%, 17,2% entre os 50 e os 59 anos e 6,9% mais de 60 anos.   

No âmbito da saúde mental, 67.0% das pessoas indicaram que nunca tiveram um problema de 
saúde mental; 19.6% indicaram que tiveram diagnóstico de doença mental apenas no passado; 
1.2% receberam recentemente um diagnóstico de doença mental e 12.2% tiveram um 
diagnóstico de doença mental no passado e hoje em dia. 

No que toca à saúde de um modo geral, 32.5% das pessoas indicaram ter uma doença crónica 
(doença cardiovascular, respiratória, diabetes, imunodepressão ou outra) enquanto que 67.5% 
pessoas indicaram não ter nenhuma. 
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Relativamente à situação actual 8.3% das pessoas indicou viver sozinho, 2.8% disseram viver só 
com animais de estimação, 32.5% pessoas vivem só com outros adultos permanente ou 
intermitentemente e 32.8% pessoas vivem com adultos e crianças (menores de 18 anos) 
permanente ou intermitentemente (os restantes 23,6% não vivem sozinhos, mas não indicaram 
com quem vivem, não tendo sido por isso considerados nessa análise). 

Em termos de situação face ao emprego a 1 de Março (antes de se instalarem as medidas de 
restrição), 20.5% das pessoas indicaram que eram estudantes, 59.0% eram trabalhadores por 
conta de outrem, 10.9% trabalhadores por conta própria, 6.9% desempregados e 2.6% 
reformados. 28.1% indicaram como área profissional a saúde e 3.6% a saúde mental, 16.3% 
indicaram educação, 5.7% governo e administração pública, 3.5% empresarial negócio, 3.3% 
comércio, 3.1% artes e espectáculos, 2.4% transporte e distribuição e 33.9% outras. 

No que toca ao contexto específico da pandemia de COVID-19, 91.8% das pessoas que 
responderam indicaram que ‘não têm ninguém importante infectado com covid’, 7.3% indicaram 
‘têm alguém importante infectado com covid, mas não vive com eles’ e 0.9% ‘têm alguém 
importante infectado com covid e vive com eles’. 0.9% da amostra referiu que teve contacto com 
pessoas infectadas e fizeram teste com resultado negativo; 0.3% fizeram teste com resultado 
positivo e 3.1% não fizeram teste. 

Os resultados relativas aos sub-grupos com menos de 20 pessoas, por serem amostras muito 
pequenas, não foram considerados (residentes que receberam recentemente um diagnóstico de 
doença mental; pessoas que têm alguém importante infectado com covid e vive com eles; 
pessoas que sabem que tiveram contacto com pessoas infectadas e fizeram teste com 
resultado negativo; pessoas que sabem que tiveram contacto com pessoas infectadas e fizeram 
teste com resultado positivo; pessoas que sabem que tiveram contacto com pessoas infectadas 
e não fizeram teste; pessoas que vivem só com animais de estimação; pessoas que vivem só 
com crianças (menores de 18 anos) permanentemente ou intermitentemente e Reformados, e 
profissionais das áreas transporte e distribuição, comércio e artes e espectáculos).  

De seguida apresentamos os resultados obtido através de análise estatística descritiva. 
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Como estamos? (GP-CORE) 
Esta secção do questionário corresponde aos resultados do GP-CORE que se traduz num 
resultado numérico de 0 a 4, em que 0 corresponde a um estado de maior bem-estar psicológico 
e 4 um estado de sofrimento psicológico intenso (mais informação sobre a escala aqui). Assim, 
neste questionário, quanto maior o valor obtido, maior o grau de sofrimento, sendo que de acordo 
com os autores do instrumento na sua investigação original, a média do GP-CORE da população 
em geral foi de 1,04. 

Quando cotámos os resultados do GP-CORE das pessoas que responderam ao nosso 
questionário, obtivemos uma pontuação média de 1,4. Se compararmos com os dados da 
literatura, esta média é superior à média da população em geral, segundo os autores do 
instrumento no estudo original. A figura em baixo ilustra o que encontramos:  

 

Fig 1 Representação do valor médio de GP-CORE obtido na nossa amostra. 

 

 

 

Analisando a distribuição da nossa amostra nos vários patamares da questionário GP-CORE, 
constatamos que 24,8% se encontram abaixo de 1, 51; 6% situam-se entre o 1 (inclusive) e o 2 
(exclusive); 22, 6% encontram-se entre o 2 (inclusive) e o 3 (exclusive); e 1% está no valor 3 ou 
maior, como ilustra a figura seguinte.  

Logo, 23,6% dos participantes reportaram níveis de sofrimento psicológico superiores a 2 no 
questionário GP-CORE, o que corresponde a níveis moderados a graves.  75,2% dos participantes 
está num estado de sofrimento psicológico acima do que é habitual para a população em geral.  
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Fig 2 Percentagem da amostra distribuída pelos patamares da GP-CORE. 

 

Foram encontradas diferenças entre pessoas que se identificam com o sexo masculino e 
pessoas que se identificam com o sexo feminino, sendo que as primeiras apresentam um valor 
de GP-CORE médio de 1,2 e as segundas de 1,5.  

Relativamente às diferenças por distrito encontramos um valor médio de 1,4 para os residentes 
em Lisboa, 1,5 para os residentes em Setúbal e 1,6 para os residentes no Porto (nos restantes 
distritos a amostra foi inferior a 20 pessoas, pelo que não consideramos os resultados). 

Destacamos também que 36,8% das pessoas referiram sentir-se ‘muitas vezes' ou 'sempre ou 
quase sempre' “tenso/a, ansioso/a ou nervoso/a”, 31,8% ‘muitas vezes' ou 'sempre ou quase 
sempre' têm “tido dificuldade em adormecer ou em dormir toda a noite”, 25,3% têm-se sentido 
“mais facilmente irritável quando estou com outras pessoas’, 24,5% têm-se “sentido tristes” e 
22.9% têm-se sentido “totalmente sem energia ou entusiasmo”. 
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De forma mais detalhada, podemos observar as diferenças encontradas entre subgrupos da 
população, como ilustra a próxima figura:

 

Fig 3: Representação do GP-CORE obtido nos vários grupos da nossa amostra. 
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As pessoas com diagnóstico de doença mental no passado e na atualidade, apresentam a média 
mais alta no instrumento GP-CORE (média 1,9), o que traduz maior sofrimento psicológico 
reportado do que aquelas que nunca tiveram um diagnóstico de doença mental (média 1,4). 

Os jovens (18-29 anos) apresentam valores médios de GP-CORE superiores (média 1,7) 
comparando com as pessoas com idades mais avançadas (30-39 anos média 1,5; 40-49 anos 
média 1,3; 50-59 anos média 1,3; 60 anos ou mais média 1,2). 

Quanto à situação profissional, os estudantes são os que cotam valores médios mais elevados 
de sofrimento psicológico (média 1,7), seguidos dos desdempregados (média 1,6), os 
trabalhadores por conta própria (média 1,5) e por último os trabalhadores por conta de outrém 
(média 1,3). 

Informação mais detalhada sobre os resultados obtidos ao nível da GP-CORE está disponível em 
anexo. 
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O que nos preocupa? 
 

Esta secção do questionário foi construída de raiz procurando compilar as preocupações 
frequentes das pessoas neste momento. Os resultados foram agrupadas em: “preocupações 
comigo”, “preocupações com pessoas próximas”, “preocupações com a sociedade” e ainda 
“preocupação geral” (todos os items). A escala foi assumida como númerica, de 0 a 4, em que 0 
corresponde a “nada preocupado” e 4 a “muitissimo preocupado”, excluindo-se as respostas “não 
se aplica” (mais informação sobre esta escala aqui). 

 

Analisando todos os itens globalmente, obteve-se a média referente à “preocupação geral” de 2,3. 
Quando analisamos detalhadamente os três tipos de preocupações, constatamos, que a 
“preocupação com pessoas próximas” surge em primeiro lugar (média 2,9), seguida da 
“preocupação com a sociedade” (média 2,4) e por último a “preocupação comigo” (média 1,9), 
como ilustra a imagem seguinte.  

 
 
Fig 4: Representação do valor médio do Questionário de Preocupação Geral e específicas. 

 
 
Neste âmbito destacamos que 70% das pessoas responderam que estão muito ou muitíssimo 
preocupadas com “o risco de alguém importante para mim ficar doente”; 67.7% estão muito ou 
muitíssimo preocupadas “se as pessoas importantes para mim estão a proteger-se 
corretamente”, 63,2% com “o risco de alguém importante para mim morrer” e 57,3% com “a saúde 
mental de pessoas próximas”. 
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Analisando a distribuição da nossa amostra nos vários patamares do questionário de 
preocupação, constatamos que apenas 3,1% se encontram abaixo de 1; 29,2% situam-se entre o 
1 (inclusive) e o 2 (exclusive); 47,7% encontram-se entre o 2 (inclusive) e o 3 (exclusive); e 20% 
estão nos níveis mais altos de preocupação (igual ou acima de 3), como se pode constatar na 
figura seguinte.  

 
Fig 5 Percentagem da amostra distribuída pelos patamares do Questionário de Preocupação. 

 
Foram encontradas diferenças entre pessoas que se identificam com o sexo masculino e 
pessoas que se identificam com o sexo feminino, sendo que as primeiras apresentam um valor 
de 2.3 na preocupação geral e 2.5 as segundas. Quanto às preocupações específicas, ambos os 
géneros indicaram maior preocupação com as pessoas próximas, seguida da preocupação com 
a sociedade e por último a preocupação consigo. 

Relativamente às diferenças por distrito encontramos um valor médio de 2.2 para os residentes 
em Lisboa, 2.3 para os residentes em Setúbal e 2.5 para os residentes no Porto (nos restantes 
distritos a amostra foi inferior a 20 pessoas, pelo que não consideramos os resultados). 
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Quando analisamos a “preocupação geral” por subgrupos da população, ilustrada na próxima 
figura, observamos que aqueles que reportam uma maiores níveis de preocupação são aqueles 
com diagnóstico de doença mental no passado e atualmente e ainda aqueles que têm alguém 
próximo infetado com COVID, mas não vive com eles.  
 

 
Fig 6: Representação do valor médio do Questionário de Preocupação obtido nos vários grupos da nossa amostra. 

 

Informação mais detalhada sobre os resultados obtidos ao nível da preocupação está disponível 
em anexo. 
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O que andamos a fazer?  
 

Esta secção do questionário explora as estratégias as pessoas têm adotado (ou não) para 
mitigar os efeitos negativos do confinamento na sua saúde mental. 

Destacamos aqui as estratégias/atividades sugeridas pelas autoridades de saúde, que reunem 
algum consenso quanto aos seus efeitos potencialmente benéficos e protetores da saúde 
mental. Assim, na escala de 0 a 4 de ‘Actividades Protetoras da Saúde Mental’ (mais informação 
sobre esta escala aqui) quanto maior o valor obtido, mais as actividades protectoras são 
desenvolvidas. Para a nossa amostra obtivemos uma média de 2,3 para esta secção do 
questionário.   

 

 

 

Fig 7: Representação do valor médio do Questionário de Actividades Protetoras da Saúde Mental obtido na nossa 
amostra. 

 

Destacamos que 66,7% referem que estão ‘muitas vezes' ou 'sempre ou quase sempre' a 
“Acompanhar as notícias sobre a situação actual”, o que não é especialmente benéfico para a 
nossa saúde mental. Apenas 35.4% referem que  ‘muitas vezes' ou 'sempre ou quase sempre' 
estão a “Limitar a informação que recebo sobre o COVID”. 

Analisando a distribuição da nossa amostra nos vários patamares do questionário de atividades 
protetoras da saúde mental, constatamos que apenas 0,5% se encontram abaixo de 1; 24,7% 
situam-se entre o 1 (inclusive) e o 2 (exclusive), 55% encontram-se entre o 2 (inclusive) e o 3 
(exclusive); e 19,8% estão nos níveis mais altos de de actividades protetoras da saúde mental 
(igual ou acima de 3), como se pode constatar na figura seguinte. Logo, cerca de 75% dos 
participantes realizam frequentemente atividades protetoras da saúde mental. 
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Fig 8 Percentagem da amostra distribuída pelos patamares do Questionário de Actividades Protetoras da Saúde 
Mental, em que quanto maior o valor obtido, mais as actividades protectoras são realizadas.. 

 
 
Não encontrámos diferença a nível das actividades protectoras da saúde mental entre pessoas 
que se identificam com o sexo masculino e pessoas que se identificam com o sexo feminino.  

Encontramos um valor médio das actividades protetoras da saúde mental de 2.4 para os 
residentes em Lisboa, 2.3 para os residentes em Setúbal e 2.1 para os residentes no Porto (nos 
restantes distritos a amostra foi inferior a 20 pessoas, pelo que não consideramos os 
resultados). 

Contudo, vale a pena sublinhar que 11,8% dos inquiridos consideram que estão a fumar ou a 
consumir mais drogas durante o período de confinamento. 

Quando observamos os valores médios desta escala para os vários grupos dentro da nossa 
amostra, encontramos variação de 2 a 2.5, de acordo com a figura em baixo. Assim os grupos 
que estão a desenvolver mais actividades protetoras da saúde mental são os profissionais de 
saúde mental e os profissionais da área empresarial-negócio, e as pessoas que estão a 
desenvolver menos destas actividades são as pessoas com doença crónica.  
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Fig 9: Representação das médias do Questionário de Atividades Protetoras da Saúde Mental obtidas nos vários grupos 
da nossa amostra no contexto deste questionário, em que quanto maior o valor obtido, mais as atividades protetoras 
são desenvolvidas. 

 

Informação mais detalhada sobre os resultados obtidos ao nível das actividades está disponível 
em anexo. 
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Considerações finais 
 

Analisando a informação que recolhemos chegamos às seguintes considerações: 

O facto de ter sido obtida uma média GP-CORE superior à descrita na literatura, sugere que a 
saúde mental dos portugueses pode, de um modo geral, estar abalada (7), durante este 
período de pandemia e confinamento. 

De um modo geral, os resultados obtidos nos subgrupos populacionais vão ao encontro do já 
descrito na literatura. Aqueles aparentemente mais afetados são os do género feminino, os 
mais jovens e aqueles com diagnóstico prévio de doença mental (2). 

As pessoas que reportam maiores níveis de preocupação são aqueles com diagnóstico de 
doença mental no passado ou atualmente e ainda aqueles que têm alguém próximo infetado 
com COVID. As preocupações mais expressas dizem respeito às pessoas próximas. 

De um modo geral, as pessoas parecem estar a assumir comportamentos e estratégias 
protetoras à sua saúde mental, ficando a dúvida se tal será suficiente para mitigar o impacto 
negativo do confinamento. O aumento do consumo de drogas reportado neste período de 
confinamento deve ser olhado com atenção redobrada, pois os estudos indicam um aumento 
do risco de abuso de substâncias em períodos de quarentena/isolamento (2). 

Apesar de não nos ser possível extrair relações de causalidade, consideramos que as 
conclusões obtidas contribuem para uma melhor compreensão do estado atual da saúde 
mental dos portugueses.  

O presente estudo tem várias limitações às quais prestaremos atenção em estudos futuros: 

O facto de ser um estudo transversal, com uma amostra modesta e com prováveis vieses de 
amostragem (nomeadamente no que toca ao predomínio de residentes em lisboa e do 
género feminino) é uma das limitações. Assim, num próximo estudo consideramos investir 
em publicidade nas redes sociais dirigida à população masculina e às restantes regiões, a fim 
de obter uma amostra mais significativa em termos de género e distribuição geográfica.  

Ao nível do Questionário de Actividades Protetoras da Saúde Mental pretendemos incluir o 
item de  ‘mantenho o contacto, com as pessoas que me são próximas, mesmo que à 
distância’, uma vez que consideramos os itens utilizados (‘Desabafar com pessoas em quem 
confio’ e ‘Estar mais tempo em contacto com a minha família’) insuficientes para descrever a 
realidade que pretendemos atingir.  

Queremos investir numa análise estatística mais aprofundada para identificarmos melhor as 
diferenças e eventuais correlações com significado estatístico. 
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Anexos 
 
 
 
Como estamos? (GP-CORE) 

Respostas Obtidas 

 
Durante os últimos 7 dias... 

nunca' ou 
'raramente' 

muitas vezes' 
ou 'sempre ou 
quase sempre' 

Tenho-me sentido tenso/a, ansioso/a ou nervoso/a  24.3%  36.8% 

Senti que tenho alguém a quem posso pedir ajuda se precisar  10.9%  65.1% 

Tenho-me sentido bem comigo próprio/a  10.9%  53.0% 

Senti-me totalmente sem energia ou entusiasmo  41.0%  22.9% 

Tenho sentido que sou capaz de lidar com as coisas que correm mal  11.5%  52.3% 

Tenho-me sentido incomodado/a com dores, mal-estar ou outros problemas físicos  60.6%  15.8% 

A tensão e a ansiedade não me têm deixado fazer coisas importantes  58.9%  16.8% 

Senti-me bem com as coisas que consegui fazer  8.9%  66.0% 

Tenho tido dificuldade em adormecer ou em dormir toda a noite  43.2%  31.8% 

Senti que tenho pessoas de quem gosto  3.3%  87.3% 

Tenho sido capaz de fazer a maior parte das coisas que preciso  10.2%  62.3% 

Tenho-me sentido criticado/a por outras pessoas  74.3%  7.3% 

Tenho-me sentido triste  38.9%  24.5% 

Tenho-me sentido perturbado/a por imagens ou recordações que não quero ter  59.9%  15.8% 

Tenho-me sentido mais facilmente irritável quando estou com outras pessoas  46.7%  25.3% 

Tenho-me sentido optimista em relação ao meu futuro  28.3%  35.4% 

Tenho conseguido as coisas que queria  22.6%  34.5% 
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Distribuição por grupos 
 
legenda: 
resultados descartados porque a amostra é inferior a 10 pessoas 
resultados descartados porque a amostra é inferior a 20 pessoas 

 

saúde mental 

Pessoas que 
nunca tiveram 
um diagnóstico 
de saúde mental 

Pessoas que 
tiveram um 

diagnóstico de 
saúde mental 

apenas no passado 

Pessoas que 
receberam 

recentemente um 
diagnóstico de 
doença mental 

Pessoas que tiveram 
um diagnóstico de 
doença mental no 

passado e hoje em dia 
número de pessoas nesta amostra  386  113  7  70 

GP-CORE  1.4  1.5  1.2  1.9 

 

saúde em geral  Pessoas com doença crónica  Pessoas sem doença crónica 
número de pessoas nesta amostra  187  389 

GP-CORE  1.3  1.4 

 

contacto com 
COVID-19 

pessoas 
que não 

têm 
ninguem 

importante 
infectado 
com covid 

pessoas 
que têm 
alguém 

importante 
infectado 

com covid, 
mas não 
vive com 

eles 

pessoas 
que têm 
alguém 

importante 
infectado 
com covid 
e vive com 

eles 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
fizeram teste 

com resultado 
negativo 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
fizeram teste 

com resultado 
positivo 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
não fizeram 

teste 
número de pessoas nesta 

amostra  529  42  5  5  2  18 

GP-CORE  1.4  1.5  1.3  1.5  1.9  1.4 

 

situação 
em casa 

pessoas 
que vivem 
sozinhas 

pessoas 
que vivem 

só com 
animais de 
estimação 

pessoas que vivem 
só com outros 

adultos 
permanentemente ou 

intermitentemente 

pessoas que vivem 
com adultos e crianças 

(menores de 18 anos) 
permanentemente ou 

intermitentemente 

pessoas que vivem só 
com crianças 

(menores de 18 anos) 
permanentemente ou 

intermitentemente 

número de pessoas 
nesta amostra  48  16  187  189  15 

GP-CORE  1.2  1.3  1.5  1.5  1.2 
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idade 
pessoas dos 18 

aos 29 
pessoas dos 30 

aos 39 
pessoas dos 40 

aos 49 
pessoas dos 50 

aos 59 
pessoas com 60 

anos ou mais 
número de pessoas nesta amostra  130  147  160  99  40 

GP-CORE  1.7  1.5  1.3  1.3  1.2 

 

situação 
profissional  Estudantes 

Trabalhadores por 
conta de outrem 

Trabalhadores 
por conta própria  Desempregados  Reformados 

número de pessoas nesta amostra  118  340  63  40  15 

GP-CORE  1.7  1.4  1.5  1.6  1.3 

 

profissão  saúde 
saúde 
mental  educação 

transporte 
e 

distribuição  comercio 

empresa
rial 

negócio 

artes e 
espectác

ulos 

governo e 
administraç
ão pública  outras 

número de pessoas 
nesta amostra  162  21  94  14  19  20  18  33  195 

GP-CORE  1.5  1.0  1.4  1.5  1.5  1.3  1.7  1.3  1.4 

 

género  feminino  masculino 
número de pessoas nesta amostra  511  64 

GP-CORE  1.5  1.2 

 

distrito  residentes em Lisboa  residentes em Setúbal  residentes no Porto 
número de pessoas nesta amostra  360  81  23 

GP-CORE  1.4  1.5  1.6 
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O que nos preocupa?  

Respostas Obtidas 

Desde 16 de Março tenho estado preocupado com... 
nada' ou 
'pouco' 

muito' ou 
'muitíssimo' 

O risco de eu ficar doente  29.5%  28.5% 

O risco de eu morrer  65.3%  15.3% 

A minha saúde mental  36.5%  31.4% 

Se estou a proteger-me correctamente  16.1%  46.9% 

Se o meu trabalho está em risco  40.3%  28.8% 

A minha situação financeira  31.8%  34.2% 

A probabilidade de eu contaminar outras pessoas  26.9%  43.1% 

O risco de alguém importante para mim ficar doente  4.5%  70.0% 

O risco de alguém importante para mim morrer  14.9%  63.2% 

A saúde mental de pessoas próximas  12.8%  57.3% 

Se as pessoas importantes para mim estão a proteger-se correctamente  7.5%  67.7% 

Se o trabalho de pessoas próximas está em risco  16.1%  51.7% 

Se vamos manter acesso aos bens essenciais  40.5%  30.0% 

Se vamos manter acesso aos medicamentos essenciais  40.1%  31.1% 

Se o sistema de saúde vai conseguir dar conta do recado  14.8%  55.9% 

O impacto de uma recessão e crise económica  7.1%  69.1% 

Outro  30.9%  17.5% 
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Distribuição por Grupos 
 
legenda: 
resultados descartados porque a amostra é inferior a 10 pessoas 
resultados descartados porque a amostra é inferior a 20 pessoas 

 

saúde mental 

Pessoas que 
nunca tiveram 

um diagnóstico 
de saúde mental 

Pessoas que 
tiveram um 

diagnóstico de 
saúde mental 

apenas no passado 

Pessoas que 
receberam 

recentemente um 
diagnóstico de 
doença mental 

Pessoas que tiveram 
um diagnóstico de 
doença mental no 
passado e hoje em 

dia 
número de pessoas nesta amostra  386  113  7  70 

Preocupação Geral  2.3  2.3  2.1  2.6 

 

saúde geral  Pessoas com doença crónica  Pessoas sem doença crónica 
número de pessoas nesta amostra  187  389 

Preocupação Geral  2.1  2.3 

 

contacto com 
COVID-19 

pessoas 
que não 

têm 
ninguém 

importante 
infectado 
com covid 

pessoas que 
têm alguém 
importante 
infectado 

com covid, 
mas não 
vive com 

eles 

pessoas 
que têm 
alguém 

importante 
infectado 
com covid 
e vive com 

eles 

pessoas que 
sabem que 

tiveram contacto 
com pessoas 
infectadas e 
fizeram teste 

com resultado 
negativo 

pessoas que 
sabem que 

tiveram contacto 
com pessoas 
infectadas e 
fizeram teste 

com resultado 
positivo 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
não fizeram 

teste 
número de pessoas nesta 

amostra  529  42  5  5  2  18 

Preocupação Geral  2.3  2.6  2.1  2.8  3.4  2.4 

 

situação em 
casa 

pessoas 
que 

vivem 
sozinhas 

pessoas que 
vivem só 

com 
animais de 
estimação 

pessoas que vivem 
só com outros 

adultos 
permanentemente ou 

intermitentemente 

pessoas que vivem 
com adultos e crianças 

(menores de 18 anos) 
permanentemente ou 

intermitentemente 

pessoas que vivem 
só com crianças 

(menores de 18 anos) 
permanentemente ou 

intermitentemente 

número de pessoas nesta 
amostra  48  16  187  189  15 

Preocupação Geral  2.3  2.1  2.3  2.3  1.2 
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idade 
pessoas dos 

18 aos 29 
pessoas dos 

30 aos 39 
pessoas dos 

40 aos 49 
pessoas dos 

50 aos 59 
pessoas com 60 anos 

ou mais 
número de pessoas nesta amostra  130  147  160  99  40 

Preocupação Geral  2.3  2.3  2.4  2.3  2.2 

 

situação 
profissional  Estudantes 

Trabalhadores por 
conta de outrem 

Trabalhadores por 
conta própria  Desempregados  Reformados 

número de pessoas nesta amostra  118  340  63  40  15 

Preocupação Geral  2.2  2.4  2.4  2.4  2.3 

 

profissão  saúde 
saúde 
mental  educação 

transporte e 
distribuição 

comer
cio 

empresari
al 

negócio 

artes e 
espect
áculos 

governo e 
administraç
ão pública  outras 

número de pessoas nesta 
amostra  162  21  94  14  19  20  18  33  195 

Preocupação Geral  2.3  1.9  2.4  2.4  2.3  2.5  2.3  2.0  2.4 

 

género  feminino  masculino 
número de pessoas nesta amostra  511  64 

Preocupação Geral  2.3  2.2 

 

distrito  residentes em Lisboa  residentes em Setúbal  residentes em Porto 
número de pessoas nesta amostra  360  81  23 

Preocupação Geral  2.2  2.3  2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título  .  pág 25 / 29 



O que andamos a fazer?  

Respostas Obtidas 

Durante o surto de COVID19 estou a… 
nunca' ou 

'raramente' 
muitas vezes' ou 'sempre 

ou quase sempre' 

Desabafar com pessoas em quem confio  18.1%  47.2% 

Acompanhar as notícias sobre a situação actual  8.7%  66.7% 

Continuar a sair de casa   74.8%  10.4% 

Fazer exercício físico  44.8%  25.5% 

Meditar  64.6%  13.5% 

Ajudar outras pessoas  24.3%  31.9% 

Procurar notícias positivas  18.8%  48.3% 

Dedicar-me aos meus hobbies  29.5%  38.0% 

Aprender coisas novas ou desenvolver um novo hobbie  45.0%  28.3% 

Brincar com as crianças  59.7%  26.0% 

Limitar a informação que recebo sobre o COVID  30.2%  35.4% 

Brincar e/ou usufruir da companhia do meu animal de estimação  43.2%  42.4% 

Ver filmes, séries, televisão  12.3%  59.9% 

Tentar manter-me optimista  6.8%  61.5% 

Fumar mais ou consumir drogas  78.5%  11.8% 

Continuar a trabalhar  28.0%  54.3% 

Garantir que tenho uma reserva necessária de bens essenciais 
(alimentos, medicamentos, etc) 

13.9%  51.2% 

Estar mais tempo em contacto com a minha família  13.2%  62.3% 

Manter as minhas rotinas do dia-a-dia  20.0%  47.4% 

Ler ou ouvir música  15.5%  55.2% 

Outro  51.4%  28.0% 
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Distribuição por Grupos 
  
legenda: 
resultados descartados porque a amostra é inferior a 10 pessoas 
resultados descartados porque a amostra é inferior a 20 pessoas 

 

saúde mental 

Pessoas que 
nunca tiveram 

um diagnóstico 
de saúde mental 

Pessoas que 
tiveram um 

diagnóstico de 
saúde mental 

apenas no passado 

Pessoas que 
receberam 

recentemente um 
diagnóstico de 
doença mental 

Pessoas que tiveram 
um diagnóstico de 
doença mental no 
passado e hoje em 

dia 
número de pessoas nesta amostra  386  113  7  70 

valor médio da Escala de 
Actividades Protetoras da 

Saúde Mental 
2.4  2.3  2.4  2.2 

 

saúde em geral 
Pessoas com 

doença crónica 
Pessoas sem 

doença crónica 
número de pessoas nesta amostra  187  389 

valor médio da Escala de Actividades Protetoras da Saúde Mental  2.0  2.4 

 

contacto com 
COVID-19 

pessoas 
que não 

têm 
ninguém 

importante 
infectado 
com covid 

pessoas 
que têm 
alguém 

importante 
infectado 

com covid, 
mas não 
vive com 

eles 

pessoas 
que têm 
alguém 

importante 
infectado 
com covid 
e vive com 

eles 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
fizeram teste 

com resultado 
negativo 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
fizeram teste 

com resultado 
positivo 

pessoas que 
sabem que 

tiveram 
contacto com 

pessoas 
infectadas e 
não fizeram 

teste 
número de pessoas nesta amostra  529  42  5  5  2  18 

valor médio da Escala de 
Actividades Protetoras 

da Saúde Mental 
2.3  2.4  2.2  2.5  1.4  2.3 
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situação em casa 

pessoas 
que 

vivem 
sozinhas 

pessoas 
que vivem 

só com 
animais de 
estimação 

pessoas que 
vivem só com 
outros adultos 

permanentemente ou 
intermitentemente 

pessoas que vivem 
com adultos e 

crianças (menores de 18 
anos) permanentemente ou 

intermitentemente 

pessoas que vivem 
só com crianças 

(menores de 18 anos) 
permanentemente ou 

intermitentemente 

número de pessoas nesta amostra  48  16  187  189  15 

valor médio da Escala de 
Actividades Protetoras 

da Saúde Mental 
2.4  2.3  2.4  2.3  2.6 

 

idade 
pessoas dos 

18 aos 29 
pessoas dos 

30 aos 39 
pessoas dos 

40 aos 49 
pessoas dos 

50 aos 59 
pessoas com 60 

anos ou mais 
número de pessoas nesta amostra  130  147  160  99  40 

valor médio da Escala de 
Actividades Protetoras da 

Saúde Mental 
2.4  2.3  2.3  2.3  2.3 

 

situação profissional  Estudantes 

Trabalhadores 
por conta de 

outrem 
Trabalhadores 

por conta própria 
Desempre

gados 
Reforma

dos 
número de pessoas nesta amostra  118  340  63  40  15 

valor médio da Escala de Actividades 
Protetoras da Saúde Mental  2.4  2.3  2.4  2.0  2.3 

 

profissão  saúde 

saúde 
ment

al 
educaç

ão 
transporte e 
distribuição 

come
rcio 

empresarial 
negócio 

artes e 
espectá

culos 

governo e 
administra
ção pública  outras 

número de pessoas nesta amostra  162  21  94  14  19  20  18  33  195 

valor médio da Escala de 
Actividades Protetoras 

da Saúde Mental 
2.4  2.5  2.4  2.3  2.3  2.5  2.2  2.2  0.6 

 

género  feminino  masculino 
número de pessoas nesta amostra  511  64 

valor médio da Escala de Actividades Protetoras da Saúde Mental  2.3  2.3 

 

distrito  residentes em Lisboa  residentes em Setúbal  residentes no Porto 
número de pessoas nesta amostra  360  81  23 

valor médio da Escala de Actividades Protetoras 
da Saúde Mental  2.4  2.3  2.1 
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