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A – As pessoas com doença mental, em particular formas graves como as perturbações psicóticas, 

apresentam pior estado de saúde geral, níveis aumentados de mortalidade e são mais vulneráveis 

aos efeitos da pandemia COVID-19.  

B – Um grande estudo que analisou registos eletrónicos de saúde representativos de cerca de 20% 

da população (61 milhões de indivíduos) dos Estados Unidos da América reportou que as pessoas 

com esquizofrenia tinham um risco significativamente aumentado de contrair SARS-CoV-2 (OR 

ajustado 7.34; IC 95% 6.65-8.10). 

O risco estimado foi obtido após correção de variáveis como idade, género, etnia e comorbilidades 

médicas (cancro, doença cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidade, doença renal crónica, doença 

pulmonar obstrutiva crónica, asma e abuso ou dependência de substâncias).  

Foi também conduzida uma análise por género, onde as mulheres apresentaram um risco ainda mais 

aumentado.  

Na comparação entre pessoas com e sem doença mental verificou-se haver maior risco de 

hospitalização e de mortalidade (27.4% vs. 18.6% e 8.5% vs. 4.7%, respectivamente) por COVID-19 

nos primeiros (p<.001). 

• Wang Q, Xu R, Volkow ND. Increased risk of COVID-19 infection and mortality in people with mental 

disorders: analysis from electronic health records in the United States. World Psychiatry. 2021 

Feb;20(1):124-130. doi: 10.1002/wps.20806. 
 

C – Um estudo de coorte retrospetivo (Estados Unidos da América, n=7348) estimou que um 

diagnóstico prévio de esquizofrenia se associou positivamente a mortalidade aumentada (OR 

ajustado 2.67; IC 95% 1.48-4.80), em contraponto às perturbações do humor (OR ajustado 1.14; IC 95%, 



0.87-1.49) ou ansiedade (OR ajustado 0.96; IC 95%, 0.65-1.41), mesmo após correção de variáveis 

demográficas ou comorbilidades médicas.  

Comparativamente com outros fatores de risco, o diagnóstico de esquizofrenia apenas foi 

ultrapassado pela idade em termos de força da associação com mortalidade. 

• Nemani K, Li C, Olfson M, et al. Association of Psychiatric Disorders With Mortality Among Patients With COVID-

19. JAMA Psychiatry. Published online January 27, 2021. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4442 

 

D – A Dinamarca foi um dos países europeus que inicialmente não consagrou as doenças mentais 

graves na sua estratégia de vacinação. Contudo, essa posição foi revista na sequência de um grande 

estudo de coorte, envolvendo todos os cidadãos dinamarqueses (n=11.122) diagnosticados com 

SARS-CoV-2 entre fevereiro e maio de 2020. 

A doença mental grave, equivalente às perturbações psicóticas, associou-se a mortalidade 

aumentada (OR ajustado 2.5; IC 95% 1.2-5.1).  

O risco conferido foi superior a todas as demais comorbilidades médicas estudadas, à exceção de 

antecedentes de transplantação (OR ajustado 3.2; IC 95% 1.3-8.4), superando largamente o risco 

conferido pelas patologias priorizadas na atual estratégia portuguesa (p. ex. insuficiência cardíaca, 

doença coronária), cujos riscos foram também avaliados neste estudo. 

Infelizmente, importa referir que a subpopulação de pessoas com doença mental grave e medicadas 

com antipsicóticos se associou a um risco ainda mais elevado de mortalidade (OR ajustado 3.3; IC 

95% 2.3-4.8), excedendo o risco associado a antecedentes de transplantação de órgão, e assumindo-

se, também neste estudo, como a principal comorbilidade de risco para mortalidade por COVID-19. 

• Reilev M, Kristensen KB, Pottegård A, Lund LC, Hallas J, Ernst MT, Christiansen CF, Sørensen HT, 

Johansen NB, Brun NC, Voldstedlund M, Støvring H, Thomsen MK, Christensen S, Gubbels S, Krause 

TG, Mølbak K, Thomsen RW. Characteristics and predictors of hospitalization and death in the first 11 

122 cases with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 in Denmark: a nationwide cohort. Int J 

Epidemiol. 2020 Oct 1;49(5):1468-1481. doi: 10.1093/ije/dyaa140 

 

E – Cremos ser o momento da República Portuguesa, em particular o Serviço Nacional de Saúde, 

oferecer mais e melhor aos portugueses que são portadores de doença mental grave.  

Um bom exemplo disso será priorizar as pessoas com perturbações psicóticas como a esquizofrenia 

no acesso à vacinação SARS-CoV-2.  

Será, mais que um ato de justiça face aos robustos dados epidemiológicos disponíveis, um imperativo 

ético na luta contra o estigma face à doença mental e na proteção dos mais vulneráveis nesta 

pandemia. 
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