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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre Saúde mental
(2008/2209(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a conferência de alto nível da UE "Juntos para a saúde mental e o bem-
estar" organizada em Bruxelas a 12 e13 de Junho de 2008, que estabeleceu o "Acordo 
Europeu para a saúde mental e o bem-estar"

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Melhorar a saúde mental da 
população - Rumo a uma estratégia de saúde mental para a União Europeia", 
(COM(2005)0484),  

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre a melhoria da saúde 
mental da população - Rumo a uma estratégia de saúde mental para a União Europeia"1,

– Tendo em conta a declaração da conferência ministerial europeia da OMS de 15 de 
Janeiro de 2005, Fazer face aos desafios da saúde mental na Europa e encontrar soluções,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 19 e 20 de Junho de 2008, que 
salientam a importância de preencher o fosso existente em termos de saúde e de esperança 
de vida entre os Estados-Membros e no seu interior e a importância das actividades de 
prevenção das mais graves doenças crónicas não transmissíveis,

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Janeiro de 2008 sobre a estratégia comunitária 
para a saúde e segurança no trabalho para 2007-20122,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência,

– Tendo em conta os artigos 2, 13 e 152 do Tratado CE,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União,

– Tendo em conta o artigo 45 do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

A. Considerando que a saúde mental e o bem-estar estão no centro da qualidade de vida do 
indivíduo e da sociedade e que são factores chave para a realização dos objectivos da UE 
no quadro da Estratégia de Lisboa e da estratégia revista de desenvolvimento sustentável,

B. Considerando que documentos de estratégia da UE apontaram a importância da saúde 

                                               
1 JO C 305 E de 14.12.2006, p. 148
2 Textos aprovados P6_TA(2008)0009
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mental para a realização destes objectivos e a necessidade de tomar medidas nesse 
sentido,

C. Considerando que o valor acrescentado da estratégia comunitária em matéria de saúde 
mental se baseia principalmente no sector da prevenção,

D. Considerando que os problemas de saúde mental existem em toda a Europa onde uma em 
cada quatro pessoas apresenta problemas de saúde mental pelo menos um vez na vida e 
muitas mais são indirectamente afectadas,

E. Considerando que a dimensão do género é um aspecto importante da saúde mental,

F. Considerando que o suicídio continua a ser uma causa importante da morte prematura na 
Europa e que 9 em cada 10 casos é antecedido de perturbações mentais, com frequência
de depressão,

G. Considerando, no entanto, que ainda há falta de compreensão e de investimento para 
promover a saúde mental e a prevenção das perturbações mentais e que falta apoio às 
pessoas com problemas de saúde mental,  

H. Considerando que o custo económico da má saúde mental para a sociedade se estima entre 
3 e 4% do PIB dos Estados-Membros e que a maior parte dessas despesas se fazem fora 
do sector da saúde, principalmente devido à ausência sistemática ao trabalho, à 
incapacidade para o trabalho e à reforma antecipada,

I. Considerando que as desigualdades socio-económicas agravam os problemas de saúde 
mental e que as taxas de má saúde mental são mais elevadas nos grupos vulneráveis,

J. Considerando que na maior parte dos países da UE se registou uma transição do 
tratamento de longa duração em instituições para a vida apoiada na comunidade, sem no 
entanto, que isso se faça com a programação apropriada e a disponibilização de fundos, 
sem mecanismos de controlo e com frequentes cortes orçamentais,

K.  Considerando que se a saúde física e mental são igualmente importantes e interagem
entre si, que a saúde mental permanece com frequência não diagnosticada ou subestimada 
e é insuficientemente tratada,

L. Considerando que, se a depressão é uma das perturbações mais frequentes e graves, em 
muitos casos é insuficientemente tratada e apenas poucos Estados-Membros aplicaram 
programas de prevenção, 

M. Considerando que as fundações da saúde mental para toda a vida são lançadas nos 
primeiros anos de vida do individuo e que as doenças mentais são frequentes entre os 
jovens,

N. Considerando que o envelhecimento da população da UE está associado a uma maior 
frequência de perturbações neurodegenerativas,

O. Considerando que as discriminações e a exclusão social vividas por pessoas com 
problemas de saúde mental e as suas famílias são, não só consequência das perturbações 
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mentais mas, também, factores de risco que criam obstáculos à procura de ajuda e de 
tratamento,

P. Considerando que há importantes desigualdades entre e no interior dos Estados-Membros 
no sector da saúde mental,

Q. Considerando que a investigação fornece novos dados sobre a dimensão médica e social 
da saúde mental e que ainda há importantes vazios a preencher,

1. Saúda o Acordo Europeu para a saúde mental e o bem-estar e o reconhecimento da saúde 
mental e do bem-estar como prioridades básicas de acção,

2. Apoia vigorosamente o convite à cooperação e à acção entre as instituições da UE, os 
Estados-Membros, as autoridades regionais e locais e os parceiros sociais em cinco 
sectores prioritários para a promoção da saúde mental e do bem-estar da população, o 
combate à estigmatização e à exclusão social, o reforço da acção preventiva e da auto
ajuda e à prestação de apoio e tratamento eficaz às pessoas com problemas de saúde 
mental, às suas famílias e aos que delas cuidam,

3. Convida os Estados-Membros a promoverem a consciencialização para a importância da 
boa saúde mental, em particular entre os profissionais do sector da saúde, bem como 
grupos alvo tais como os pais, os professores, os serviços sociais e judiciais, o patronato, 
os prestadores de cuidados e, principalmente, o público em geral,

4. Convida os Estados-Membros, em cooperação com a Comissão e o Eurostat, a 
melhorarem os conhecimentos sobre a saúde mental, bem como sobre a sua relação com 
hábitos de vida saudável, através da adopção de mecanismos de intercâmbio e divulgação 
de informações claras, facilmente acessíveis e compreensíveis,

5. Convida a Comissão a propor indicadores comuns para melhorar a comparabilidade dos 
dados, facilitar o intercâmbio de melhores práticas e a cooperação entre os Estados-
Membros para a promoção da saúde mental,

6. Considera que deve ser dada ênfase à prevenção da má saúde mental através de 
intervenções sociais, incidindo particularmente nos grupos vulneráveis,

7. Convida a UE a utilizar as possibilidades de financiamento no quadro do 7º programa-
quadro para mais investigação no sector da saúde mental,

8. Convida os Estados-Membros a fazerem o melhor uso possível dos meios comunitários e 
nacionais disponíveis para a promoção da saúde mental e a organização de programas de 
sensibilização e formação para todas as pessoas em postos chave para promoção do 
diagnóstico precoce, da intervenção imediata e da boa gestão dos problemas de saúde 
mental,

9. Convida os Estados-Membros a dar às pessoas que sofrem de problemas de saúde mental 
acesso à educação, à formação e emprego apropriado e a assegurar que recebam apoio 
adaptado às suas necessidades,
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10. Salienta que é necessária uma programação clara e a longo prazo para a prestação de 
serviços universais de saúde mental de elevada qualidade, eficazes e acessíveis bem como 
a adopção de critérios de controlo por entidades independentes; solicita uma melhor 
cooperação e comunicação entre os profissionais dos cuidados de saúde primários e os 
profissionais de saúde mental para a gestão eficaz dos problemas de saúde mental e física,

11. Convida a Comissão a apresentar as conclusões das conferências temáticas que se irão 
realizar em aplicação do Acordo Europeu e a propor um "Plano de acção europeu para a 
saúde mental e o bem-estar dos cidadãos",

12. Encoraja a criação de uma Plataforma Consultiva para a aplicação do Acordo Europeu 
constituída por representantes da Comissão, da Presidência do Conselho, do Parlamento
Europeu, da OMC, bem como de utentes dos serviços, famílias, prestadores de cuidados,
ONG e universitários,

Prevenção da depressão e do suicídio

13. Convida os Estados-Membros a aplicarem programas plurisectoriais de prevenção do 
suicídio promovendo um modo de vida saudável, reduzindo os factores de risco e dando 
apoio tanto às pessoas que fizeram tentativas de suicídio como ao entorno familiar das 
pessoas que se suicidaram;

14. Convida os Estados-Membros a criarem redes regionais de informação entre os 
profissionais do sector da saúde, os utentes dos serviços, as suas famílias, os 
estabelecimentos de ensino e os locais de trabalho, juntamente com as entidades locais e
do público, para reduzir a depressão e os comportamentos suicidas,

Saúde mental dos jovens e educação

15. Convida os Estados-Membros a prestarem apoio ao pessoal escolar para o 
desenvolvimento de um clima saudável, o estabelecimento de relações entre a escola e os 
pais, os prestadores de serviços de saúde e a comunidade, para reforçar a integração social 
dos jovens,

16. Convida os Estados-Membros a organizarem programas de apoio para os pais, em 
particular para as famílias desfavorecidas,

17. Salienta a necessidade de organizar serviços de saúde que respondam às necessidades de 
prestação de serviços de saúde mental a crianças e adolescentes,

18. Propõe que a saúde mental seja incluída nos programas de estudos de todas as profissões 
do sector da saúde e se preveja a educação e formação contínua neste domínio,

Saúde mental no local de trabalho

19. Declara que o local de trabalho desempenha um papel central na integração social das 
pessoas com problemas de saúde mental e solicita o apoio ao seu recrutamento, 
manutenção no trabalho, reabilitação e reintegração, com especial atenção para os grupos 
mais vulneráveis,
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20. Convida os empregadores a promoverem um clima de trabalho saudável, dando atenção à 
redução do stress laboral, às causas da manifestação de perturbações mentais no local de 
trabalho e ao seu combate,

21. Incita o patronato a adoptar, no âmbito das suas estratégias para a saúde e segurança no 
local de trabalho, programas que promovam a sensibilização e o bem-estar emocional dos 
trabalhadores e convida a Comissão a publica-las na Internet para a divulgação dos 
modelos positivos,

22. Solicita aos Estados-Membros que assegurem que as pessoas que têm direito a subsídio de 
doença ou de incapacidade em consequência de problemas de saúde mental não sejam 
privadas do direito ao acesso ao emprego nem percam os benefícios relacionados com a 
incapacidade/doença quando encontrem um novo emprego;

Saúde mental dos idosos

23. Convida os Estados-Membros a adoptarem os meios apropriados para melhorar e manter 
uma elevada qualidade de vida para as pessoas de idade, a promoverem o envelhecimento 
saudável e activo através da participação na vida social, incluindo a preparação atempada 
para a reforma,

24. Recorda a necessidade da investigação sobre a prevenção e cuidados às perturbações 
neurodegenerativas e outras doenças mentais relacionadas com a idade,

25. Assinala a necessidade de avaliar a co-morbilidade entre as pessoas de idade e a 
necessidade de formação do pessoal de saúde para aumentar os conhecimentos sobre as 
necessidades das pessoas de idade com problemas de saúde mental,

26. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que desenvolvam, no quadro do método de 
coordenação aberto para a protecção e integração social, linhas de orientação para o 
tratamento e cuidados a longo prazo contribuindo para a prevenção dos maus-tratos aos 
idosos, 

Luta contra a estigmatização e a exclusão social

27. Solicita a organização de acções públicas de informação e sensibilização através da 
comunicação social, da Internet, das escolas e dos locais de trabalho para promover a 
saúde sentimental, o aumento do conhecimento sobre os sintomas mais frequentes da 
depressão e da tendência para o suicídio, a não estigmatização das perturbações mentais e 
a promoção da procura atempada de ajuda bem como para a integração activa das pessoas 
com problemas de saúde mental,

28. Salienta o papel decisivo da comunicação social para a mudança dos comportamentos face
à doença mental e solicita o desenvolvimento de linhas de orientação europeias para a 
cobertura responsável da saúde mental pela comunicação social,

29. Convida os Estados-Membros a apoiarem o reforço dos organismos representativos dos 
utentes de serviços e os prestadores de cuidados de modo a facilitar a sua participação nos 
processos de definição e aplicação de políticas, bem como em todas as fases de 
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investigação para a saúde mental,

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos dos Estados-Membros e ao gabinete europeu da OMS.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A saúde mental afecta o nosso dia a dia e contribui para o bem-estar, a solidariedade e a 
justiça social. A má saúde mental, pelo contrário, degrada a qualidade de vida das pessoas e 
das suas famílias e acarreta despesas que sobrecarregam o sector da saúde assim como o 
sistema social, económico, educativo, de segurança social, penal e judicial.

Actualmente é cada vez maior a consciencialização de que não há saúde sem saúde mental. 
Basta considerar que:

 1 em cada 4 pessoas têm algum tipo de perturbação mental pelo menos uma vez na vida,

 a depressão é uma das perturbações mais frequentes - afecta 1 em cada 6 mulheres na Europa 
e estima-se que até 2020 será a doença mais frequente no mundo desenvolvido e a segunda 
causa de invalidez,

 registam-se na UE anualmente cerca de 59.000 suicídios, 90% dos quais se devem a 
perturbações mentais,

 grupos vulneráveis e marginalizados como os desempregados, os imigrantes, os portadores de 
deficiência, as pessoas sujeitas a maus-tratos, os utilizadores de substâncias psicotrópicas têm 
mais probabilidades de ter problemas de saúde mental,

 numa Europa que envelhece, o aparecimento de perturbações neurodegenerativas é cada vez 
mais frequente.

Assim, é necessária a abordagem conjunta dos desafios postos pela saúde mental que diz 
respeito a todos nós. Contudo, constatamos que as perturbações mentais não são encaradas 
com a mesma seriedade que a saúde física.

Se bem que haja diferenças importantes entre os Estados-Membros em termos de desafios, de 
estruturas e de políticas adoptadas, a maior parte deram ênfase à transição de uma política de 
internamento e de protecção para a prestação de cuidados e a abordagem terapêutica dos 
indivíduos com perturbações mentais. Contudo, em muitos casos, esta transição fez-se sem 
programação, sem os fundos necessários nem mecanismos de controlo e, com frequência, com 
cortes orçamentais.

Paralelamente, apesar da melhoria das opções terapêuticas e da evolução do tratamento 
psiquiátrico, as pessoas com problemas de saúde mental e as suas famílias continuam a ser 
objecto de exclusão social e de discriminações.

É evidente a necessidade de promover uma boa saúde mental a fim de atingir os objectivos da 
coesão social e do desenvolvimento económico de forma viável a longo prazo. A nível da UE, 
este facto foi reconhecido no âmbito dos programas de acção, não só para a saúde pública 
mas, também, para a investigação, o tratamento não discriminatório, o emprego e a educação.

2005 foi um marco para a saúde mental. Depois da Conferência ministerial europeia da OMC 
sobre a saúde mental, a Comissão publicou o livro verde "Melhoria da saúde mental da 
população - Rumo a uma estratégia para a saúde mental na UE" iniciando negociações sobre 
as formas de melhorar a gestão das doenças psiquiátricas e a promoção do bem-estar psíquico.



PE414.223v01-00 10/12 PR\747000PT.doc

PT

Numa resolução, aprovada em 2006, sobre a melhoria da saúde mental da população, o 
Parlamento Europeu manifestou o seu apoio nesse sentido a fim de dar prioridade à saúde 
mental e de criar oportunidades para a abordagem conjunta dos desafios.

A Conferência Europeia "Juntos para a saúde mental e o bem-estar" organizada em Bruxelas a 
12-13 de Junho de 2008 que adoptou o "Acordo Europeu para a saúde mental e o bem-estar"
marcou a disposição dos Estados-Membros de adoptar acções para a melhoria da saúde 
mental da população no quadro de uma estratégia bi-sectorial que ultrapassará o sector da 
saúde e visará garantir um elevado nível de protecção social e de bem-estar psíquico nos 
sectores da educação e do trabalho.

O Acordo propõe, em particular, a concentração dos conhecimentos e boas práticas de modo a 
desenvolver recomendações comummente aceites para a tomada de medidas em sectores 
chave da vida social e económica. Para reforçar a eficácia da sua aplicação, foi programada 
uma série de conferências temáticas e redigidos cinco documentos de consenso, em 
colaboração com ministérios nacionais, cientistas e investigadores.  

O relatório da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e Segurança dos Alimentos

A presente proposta pode ser um instrumento útil para conseguir as mudanças de que 
necessitamos no sector da saúde mental.

O relatório inclui uma série de recomendações gerais para a promoção da saúde mental e o 
bem-estar da população, o combate à estigmatização, às discriminações e à exclusão social, o 
reforço das acções de prevenção e da auto ajuda e a prestação de apoio e de cuidados 
adequados às pessoas com problemas de saúde mental, às famílias e aos prestadores de 
cuidados, bem como recomendações específicas no quadro dos cinco sectores prioritários do 
Acordo Europeu.

Os sectores são:

 prevenção do suicídio e da depressão,
 saúde mental dos jovens e saúde mental na educação,

 saúde mental no local de trabalho
 saúde mental dos idosos,

 luta contra a estigmatização e a exclusão social 

Prevenção do suicídio e da depressão

A relatora considera que para a prevenção da depressão e do suicídio é necessária a aplicação 
de programas multisectoriais focalizados na promoção de modos de vida saudáveis, na 
redução dos factores de risco tais como o fácil acesso a fármacos, droga, abuso do álcool e a 
prestação de apoio e acompanhamento às pessoas que fizeram tentativas de suicídio e às 
famílias das pessoas que se suicidaram, tornando claro que a depressão é tratável e que o 
suicídio um acto evitável. Neste contexto, considera importante o desenvolvimento de redes a 
nível local para o fornecimento de informação e apoio à auto ajuda.
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Saúde mental dos jovens e saúde mental na educação

Os objectivos para a participação da juventude no desenvolvimento sustentável só podem ser 
atingidos se os jovens estiverem física e mentalmente saudáveis, devidamente equipados com 
conhecimentos e capacidades através de um elevado nível de educação e de formação. 

A relatora sustenta que é necessário tomar medidas relativas a serviços coordenados e 
agrupados, estruturados em tornos dos jovens, das suas famílias, dos parceiros sociais, dos 
professores e entidades sanitárias que correspondem a cada classe etária. Assim, convida os 
Estados-Membros a organizarem programas de apoio para os pais e a prestarem apoio ao 
pessoal escolar para o desenvolvimento de um clima escolar saudável. Salienta igualmente a 
necessidade de prestar serviços especializados de saúde mental a crianças e adolescentes, e 
propõe que a saúde mental seja incluída nos programas de estudos de todos os profissionais 
do sector da saúde.

Saúde mental no local de trabalho

As condições de trabalho têm um papel importante para a saúde mental da população. 
Condições tais como a má administração, a deficiente comunicação, o mau ambiente, o 
barulho, a sobrecarga de trabalho, a falta de segurança, podem conduzir a um aumento do 
stress, contribuir para o aparecimento de perturbações mentais e levar os trabalhadores à 
reforma antecipada ou à reforma por invalidez.

Simultaneamente, o desemprego e a falta de segurança quanto ao rendimento aumentam o 
risco de manifestação de perturbações mentais, por um lado e, por outro, limitam as 
possibilidades de acesso a intervenções médicas básicas no sector da saúde mental.

Para promover a saúde mental no local de trabalho e reforçar os resultados económicos da 
UE, a relatora solicita aos empregadores que apliquem práticas que promovem a boa saúde 
mental no local de trabalho para a oferta de "melhores" postos de trabalho. Solicita 
igualmente que sejam aprofundadas e alargadas as iniciativas para a integração das pessoas 
com problemas de saúde mental no local de trabalho através da prevenção, da manutenção no 
trabalho, da sua reabilitação e reintegração no mercado de trabalho em condições de 
igualdade. Considera também importante que a Comissão ofereça a possibilidade de publicar 
e actualizar as medidas aplicadas pelos empregadores para assegurar o bem-estar emocional e 
mental dos trabalhadores.

Saúde mental dos idosos

O risco de aparecimento de certas perturbações mentais aumenta com a idade e, à excepção da 
doença de Alzehimer, são frequentes outros problemas tais como a depressão, o stress, as 
perturbações psíquicas. Neste contexto, os idosos devem ser encarados como um grupo alvo 
de base para a promoção do bem-estar psíquico. Velando pelos idosos protegemos tanto o seu 
direito a uma velhice digna e activa, como pela coesão da sociedade. A relatora defende a 
tomada de medidas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Considera que deve ser 
dada atenção particular à investigação dos mecanismos e das causas das perturbações 
neurodegenerativas e outras doenças mentais, bem como à sua prevenção e tratamento. 
Assinala igualmente a necessidade de avaliação da co-morbilidade e de formação do pessoal 
de saúde, tendo em conta que a abordagem interdisciplinar de situações complexas de má 
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saúde mental trará um importante valor acrescentado.

Luta contra a estigmatização e a exclusão social

A relatora crê que o desenvolvimento de uma estratégia europeia para a promoção da saúde 
mental se deve processar nos termos da sociedade do conhecimento. Isto significa, entre 
outros, que as sociedades europeias devem adquirir uma percepção clara dos conceitos 
relacionados com a saúde mental, uma percepção exacta da dimensão do problema tal como 
actualmente se apresenta, bem como da sua dinâmica e da importância da sua participação na 
criação de condições de desenvolvimento de opções integradas de resolução.

Convicta de que a informação deve começar pelas escolas e estender-se a todas as áreas, a 
relatora propõe a organização de acções de informação que contribuirão para a redução do 
estigma e das discriminações, para uma melhor abordagem das perturbações mentais através 
do diagnóstico e intervenção precoce e da sua gestão eficaz para a reduzir o fosso entre saúde 
física e saúde mental. Salienta igualmente a necessidade de participação dos utentes dos 
serviços e das suas famílias no desenvolvimento e aplicação de políticas para que os serviços 
sejam melhor adaptados às necessidades e de mais fácil utilização.

Sectores prioritários para o desenvolvimento de acções a nível europeu e nacional 

A relatora considera que para a promoção da saúde mental e o bem-estar da população:

 é necessária a cooperação entre as instituições da UE, os Estados-Membros, as entidades 
regionais e locais e dos parceiros sociais nos cinco sectores prioritários referidos no Acordo 
Europeu,

 propõe a adopção de uma Plataforma Consultiva para acompanhar e coordenar as acções para 
a aplicação do Acordo e solicita que a Comissão  apresente as conclusões das conferências 
que serão realizadas no quadro da sua aplicação,

 assinala a necessidade de um "Plano de acção europeu para a saúde mental e o bem-estar dos 
cidadãos" bem como a necessidade de desenvolver os indicadores apropriados para a saúde 
mental com vista a uma melhor avaliação das necessidades a nível nacional e comunitário,

 solicita a melhor utilização possível dos meios comunitários e nacionais disponíveis para a 
promoção da saúde mental através do financiamento de acções de investigação para a 
prevenção, de novas estruturas para cuidados dignos e tratamento eficaz dos doentes mentais, 
bem como de programas de integração no mercado de trabalho,

 salienta a necessidade de prestação de serviços de saúde mental de elevada qualidade, 
acessíveis, eficazes e universais,

 solicita que seja dada atenção à formação de todas as pessoas em lugares chave sobre saúde 
mental,

 solicita que seja assegurado o acesso à educação, formação e ocupação apropriada às pessoas 
com problemas de saúde mental e seja criado um ambiente favorável e de apoio durante toda 
a vida, com ênfase particular para os grupos mais vulneráveis.
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