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Há 48 mil esquizofrénicos, 16%
sem acompanhamento médico
Os custos da doença, na sua maioria associados ao impacto
que esta tem na vida profissional de doentes e dos seus
cuidadores, chegam aos 436,3 milhões de euros por ano. São
estimativas de um estudo de investigadores portugueses

Autores
estimam que
7900 pessoas
não sejam
seguidas por
um médico



Em Portugal, há cerca de 48 mil do-
entes com esquizofrenia, mas destes
estima-se que perto de oito mil não

sejam acompanhados com regulari-
dade num sistema de saúde, seja ele

público ou privado. As estimativas
constam do estudo O custo e a carga
da esquizofrenia em Portugal.

Apesar de afectar uma pequena
percentagem da população (0,57%),
esta doença custa ao Estado e aos pri-
vados - famílias e empresas -, 436,3
milhões de euros por ano, refere ain-
da o trabalho publicado em Novem-
bro no International Journal of Clini-
cai Neurosciences and Mental Health,
revista organizada pelo departamen-
to de Neurociências Clínicas e Saúde
Mental da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.

O trabalho, assinado por seis in-

vestigadores do Centro de Estudos
de Medicina Baseada na Evidência,
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, e do Centro de
Estudos Aplicados da Católica Lisbon
School of Business and Economics,
nota que até agora existia pouca in-

formação sobre o tema. Não se co-
nhecia a prevalência, tão-pouco os

custos ou impacto socioeconómico
de uma doença crónica que provo-
ca perturbações psicóticas nos do-
entes que afectam a sua capacidade
de trabalhar, de viver de forma inde-

pendente e de cuidar de si próprios.
Os investigadores fizeram os cálcu-

los, baseando-se em dados de 2015 pa-
ra Portugal continental. E chegaram a

uma prevalência estimada de 48.042

pessoas com esquizofrenia - 0,57%
da população portuguesa com mais
de 15 anos, uma percentagem em li-
nha com a prevalência média na Eu-

ropa, que naquele ano era de 0,52%.
Dos mais de 48 mil doentes em

Portugal, estima-se que 40.142 sejam
acompanhados, calculam os inves-

tigadores com base no número de
consultas externas de psiquiatria, no
sector público e no privado, em 2014.
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E que, por isso, 7900 pessoas (cerca
de 16%) não estejam a ser seguidas
por um médico.

"Em lado nenhum do mundo se

consegue levar este número [de pes-
soas não acompanhadas] a zero, mas

provavelmente, no nosso caso, com
um pouco mais de investimento nos
sistemas de saúde, seria possível re-
duzir esta realidade", diz Miguel
Gouveia, economista e um dos re-
dactores do estudo. O especialista
em economia de saúde nota ainda

que "parte destes doentes nem pre-
cisaria de um seguimento muito con-

tinuado, a não ser em fases agudas",
mas reafirma que as políticas deviam
garantir que todas as pessoas fossem

acompanhadas pelo sistema.

Idades jovens
A esquizofrenia tende a manifesta-
se em idade jovem. Os doentes rara-
mente recuperam por completo, o

que acarreta um "impacto significati-

vo" no "trabalho, educação, relações
interpessoais, capacidade de viver de
forma independente e prestar auto-
cuidados". Dessa incapacidade resul-

tam os chamados "custos indirectos"
da doença - calculados em cerca de
340 milhões de euros por ano — , a

grande parte associados ao absen-

tismo, não participação no mercado
de trabalho e produtividade reduzida
dos doentes.

O impacto na vida dos cuidadores,
incluindo igualmente nesta estima-
tiva, também é elevado. Calcula-se

que os custos das deslocações para
acompanhar familiares doentes, ou
da necessidade de reduzir o horário
de trabalho para fazer esse acom-
panhamento, por exemplo, possam
atingir os 9,3 milhões de euros.

"Este resultado é muito diferen-
te do habitualmente estimado para
outras doenças", notam os autores,
uma vez que os custos indirectos
representam 78% dos custos totais



Doentes
acompanhados
por serviços
de saúde têm
em média três
consultas por
ano e 75% tomam
antipsicóticos
da mesma. Noutras doenças, esse
valor "é quase sempre minoritário".

Só em terapêuticas antipsicóticas
são gastos, por ano, quase 43,4 mi-
lhões de euros. Os internamentos
de doentes agudos significaram uma
despesa de mais de 11,6 milhões de

euros, a que se juntam os quase 21,5
milhões para internamento de doen-
tes crónicos. Tudo somado, a esqui-
zofrenia tem um custo anual de mais
de 436,3 milhões de euros (0,24%
do PIB e 2,7% da despesa em saúde

naquele ano), aponta o relatório.
Os autores utilizaram ainda métri-

cas para quantificar o impacto da es-

quizofrenia nos anos de vida saudá-
vel (a carga da doença). Estimam que
em 2015 "se tenham perdido 24.547
anos de vida saudável por incapaci-
dade por esquizofrenia". E que as

403 mortes associadas à esquizofre-
nia nesse ano representam 4041 anos

"perdidos por morte prematura".
"Parente pobre"
Apesar de se saber que a esquizo-
frenia é uma "importante causa
de incapacidade e consumo de re-
cursos económicos", classificada

como a ll. a causa mais importante
de carga da doença a nível mundial,
desconheciam-se dados socioeconó-
micos pormenorizados da realidade

portuguesa, sublinham. Mesmo no
campo estritamente médico, a falta
de dados é clara. Um exemplo: por
não existir um estudo sobre a pre-
valência da doença em Portugal, os

investigadores tiveram de estimá-la
tendo em conta o consumo de antip-
sicóticos, no continente, em 2015. Os

cálculos consideram, entre outras va-
riáveis, a proporção de doentes que
estão medicados com mais do que
um fármaco e os que não aderem à

terapêutica antipsicótica, recorren-
do ao conhecimento de um perito,
o psiquiatra Pedro Levy do Centro
Hospitalar Lisboa Norte.

A partir dos dados apresentados
por Pedro Levy, é possível tirar ou-
tras ilações que caracterizam a pa-
tologia em Portugal. Segundo a ca-

racterização feita pelo psiquiatra,
os doentes acompanhados pelos
serviços de saúde têm em média
três consultas por ano, quase 15%

têm um cuidador empregado e 75%
fazem tratamento com antipsicóti-
cos. 0 relatório indica ainda que 70%

dos doentes que recorrem ao servi-

ço de urgência de psiquiatria por
esquizofrenia não ficam internados.

A dificuldade de acesso a informa-

ção e, por vezes, a total falta de infor-

mação, levou os autores a considerar

que a "esquizofrenia, como provavel-
mente acontece com outras áreas da
saúde mental, é um parente pobre
no que aos sistemas de informação
de saúde diz respeito".

Apesar disso, os investigadores
acreditam que em doenças como
esta as "melhorias no conhecimento

podem ser extremamente relevantes

para a gestão do sistema de saúde e

para se conseguir melhorar políticas
e optimizar a utilização de recursos".
Acrescentam que, "numa patologia
com uma dimensão humana tão sa-

liente", não é de descurar o "poten-
cial elevado" de melhorias "na saúde
de um conjunto de portugueses".
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Esta doença sai "mais cara à sociedade
do que ao sistema de saúde"

Entrevista
Margarida David Cardoso

Miguel Gouveia é economista
no Centro de Estudos Aplicados
da Universidade Católica,
especialista em economia da
saúde, autor de vários artigos
sobre os impactos económicos de

doenças e um dos que assinam
o estudo O custo e a carga da

esquizofrenia em Portugal. Diz

que a inactividade da maioria
dos doentes com esquizofrenia
e os custos laborais para os

seus cuidadores explicam por
que razão a doença sai "muito
mais cara à sociedade do que ao
sistema de saúde".
Como se explica que
os custos indirectos da
esquizofrenia representem
78% dos custos totais, quando
noutras doenças esse valor é
minoritário?
Isto é genérico na área da saúde
mental, mas podemos detalhar
o caso da esquizofrenia. Se olhar

para outra doença, como o

AVC ou a doença isquémica do

coração, estas têm internamentos
muito caros, tratamentos e

operações. Na esquizofrenia,
pode haver internamentos muito
prolongados, mas que afectam
um número muito pequeno de
doentes. Por isso, no fundo, os
custos para o sistema de saúde
não são a parte principal dos
custos da doença. O que acontece
é que 48 mil pessoas têm níveis de

funcionamento, em termos sociais

e, sobretudo, em termos laborais,
baixos. Muitas pessoas, se não
tivessem a doença, estariam a
trabalhar. E depois há os custos

adicionais, porque aquela fracção
que está a trabalhar e que é

minoritária tem mais absentismo

que a população em geral.
Além disso, muitas pessoas

com esquizofrenia precisam
de ter um cuidador. Ou seja, há

pessoas que precisam de gastar
muito tempo e energia cuidando

e acabam por ter dificuldades
no mercado de trabalho. Faltam
mais, deixam de trabalhar, e os

que trabalham fazem-no durante
menos tempo.

Portanto, esta é uma doença
que sob esse ponto de vista é

muito mais cara à sociedade do

que ao sistema de saúde.
De que forma é que este
conhecimento pode ser
importante para a gestão dos

êê
Com um pequeno
aumento dos
custos directos,
poderíamos
ter ganhos
substanciais,
unidades a
funcionar melhor,
mais acesso a
vários tipos de
tratamento, uma
monitorização
dos doentes mais
apertada

sistemas de saúde?
Acho que Portugal tem feito
algum esforço nesta área. Temos

agora um plano nacional de
saúde mental. Mas a verdade
é que, quando começámos
o estudo, havia muito pouca
informação e a que havia estava
muito dispersa. Grande parte do
nosso trabalho foi pegar nessa

informação fragmentada e tentar
colar todos estes fragmentos para
ter um todo coerente. Agora é

um pouco mais simples, pegando
no trabalho, ter uma ideia geral
da situação e isso claramente
pode ajudar no planeamento e na
melhor utilização dos recursos
nos tempos que se seguem.
Na prática, que políticas
de saúde podem ser
implementadas?
O nosso trabalho é um trabalho
de retrato. O que posso dizer
agora são reflexões pessoais
enquanto economista. A ideia que
me dá é que é uma área com uma
série de oportunidades se forem
reformuladas pequenas questões.
Com um pequeno aumento dos
custos directos do sistema de
saúde, e sobretudo com melhor
gestão dos recursos, poderíamos
ter ganhos muito substanciais
na produtividade. Isso significa
ter unidades a funcionar melhor,
significa mais acesso a vários
tipos de tratamento, incluindo
medicamentos. Significa também
a existência de uma organização
em que a monitorização dos
doentes é mais apertada para
não termos, como apontam as

nossas estimativas, quase oito
mil pessoas que não estão a ser

seguidas regularmente.
Diria que fiquei ligeiramente

surpreendido ao ver que os

custos directos não são assim
tão elevados quanto isso, não
chegam aos 100 milhões de

euros. O que me diz que, para
uma doença com este impacto e
esta prevalência, poderia haver
um maior critério na utilização
dos recursos.


