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Quer mais informações, 
inspiração ou um convite 
para o diálogo?

A Healthcare DENMARK organiza 

mesas redondas, webinars 

e visitas de delegações, e 

representa a Danish Life Science 

and Healthcare em conferências 

e reuniões no exterior.

Aguardamos ansiosamente 

seu contato.

HEALTHCARE DENMARK
INOVANDO UMA VIDA MELHOR

www.healthcaredenmark.dk
info@healthcaredenmark.dk

A Abordagem 
Dinamarquesa 
à Saúde Mental

http://www.healthcaredenmark.dk
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Prefácio
A saúde mental é um desafio para todos 
os sistemas de saúde em todo o mundo. 
Na Dinamarca, nos esforçamos para 
melhorar a saúde mental para todos, 
derrotar o estigma e garantir a prevenção 
e o tratamento precoce. Também 
proporcionamos acesso igualitário e gratuito 
ao tratamento psiquiátrico para todos. 

Trabalhamos intensamente com a 
prevenção e a detecção precoce no 
atendimento básico e exploramos sistemas 
inovadores de tratamento e instalações 
hospitalares psiquiátricas para reforçar 
nossa oferta na saúde mental. 

Com a Lei Orçamentária de 2020, 
600 milhões de coroas dinamarquesas 
(cerca de 80,3 milhões de euros) são 
alocados anualmente para reforçar a 
psiquiatria na região. Além disso, atualmente 
estamos trabalhando em um plano 
abrangente de 10 anos para a melhoria 
do atendimento psiquiátrico. O plano 
estabelecerá a direção de longo prazo do 
tratamento da saúde mental na Dinamarca. 

O plano estará centralizado na prevenção 
e no fortalecimento da coerência entre 
a clínica geral, os serviços psiquiátricos 
hospitalares (inclusive tratamento 
ambulatorial) e a psiquiatria social. Além 
disso, as necessidades de crianças e jovens, 
e demais cidadãos com distúrbios de saúde 
mental e distúrbios provocados pelo abuso 
de drogas e/ou álcool terão uma atenção 
especial no plano. 

Esperamos que os exemplos das iniciativas 
bem-sucedidas na Dinamarca descritas  
nesta publicação inspirem você e incentivem 
o interesse em mais discussões e trocas de 
experiências além das fronteiras. 

Magnus Heunicke
Ministro da Saúde
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A Abordagem Dinamarquesa 
à Saúde Mental
A saúde mental é uma preocupação crescente 
entre as populações de todo o mundo. Mais 
de 970 milhões de pessoas vivem com um 
distúrbio de saúde mental1, correspondendo 
a mais de 10% de população mundial. Vários 
desafios somam-se ao fardo crescente da 
saúde mental, inclusive a falta de recursos e 
de profissionais de psiquiatria nos sistemas 
de saúde de todo o mundo. Além disso, os 
distúrbios de saúde mental quase sempre são 
estigmatizados, levando a conscientização 
insuficiente, diagnósticos tardios e com 
frequência tratamento incoerente. 

A Dinamarca quer acabar com a 
estigmatização dos distúrbios de saúde 
mental, falar abertamente sobre saúde 
mental e garantir o diagnóstico e o 
tratamento precoces. A Dinamarca é 
conhecida como um dos países mais felizes 
do mundo2, mas apesar disso, cerca de 8% 
da população do país sofre de depressão3 
e estima-se que 25% dos contatos com 
um clínico geral são relacionados à saúde 
mental4. Além disso, 15% de todas as 
crianças em idade escolar foram tratadas 
por problemas de saúde mental5. 
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O sistema de saúde dinamarquês

 O sistema de saúde dinamarquês 
é predominantemente público

 Os serviços públicos de saúde são 
financiados pelos impostos

 O sistema de saúde é descentralizado 
em 5 regiões e 98 municípios

 O princípio fundamental é que todos 
os cidadãos tenham acesso gratuito 
e igualitário aos serviços de saúde, 
inclusive atendimento psiquiátrico

 A liberdade de escolha do hospital e 
do clínico geral está sempre disponível

A Abordagem Dinamarquesa à Saúde Mental

Psiquiatria digital

Intervenção precoce

Iniciativas da sociedade civil

Estigma e saúde mental

Prevenção ao suicídio

Hospitais psiquiátricos modernos

Referências e créditos
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Proporção da população tratada por 
problemas de saúde mental7 

Do total da população dinamarquesa (2016):

 12,1% receberam tratamento com 
medicamentos para sua doença mental

 2,6% receberam atendimento 
ambulatorial do sistema de psiquiatria 
regional

 2,3% fizeram terapia conversacional 
com o clínico geral

 0,4% receberam atendimento 
hospitalar do sistema de psiquiatria 
regional

 0,8% receberam tratamento de um 
psicólogo

 Esses números crescentes podem, 
entretanto, refletir parcialmente um aumento 
na transparência e no diagnóstico precoce, 
que levam a menos casos não relatados.

Na Dinamarca, o tratamento psiquiátrico 
é primeiramente uma função pública, 
administrada pelas autoridades regionais. 

A abordagem é holística e envolve não 
apenas a pessoa, mas também a família, 
a vida no trabalho e o ambiente à sua volta. 
O tratamento varia de terapia conversacional, 
terapia cognitivo-comportamental on-line 
e o diálogo entre pares até, para os casos 
mais graves, medicamentos por períodos 
de tempo diversos. A combinação dessas 

Aumento de pacientes com 
problemas de saúde mental6

De 2009 a 2018 houve:

 Um aumento de 31% de pacientes 
no sistema de psiquiatria regional.

 Um aumento de 27% em pacientes 
adultos.

 Um aumento de quase 50% em 
pacientes infantis e jovens.

O Plano psiquiátrico de 10 anos

A Dinamarca melhorou com sucesso 
a prevenção e o tratamento em 
áreas como o câncer por meio de 
investimentos priorizados, sistemáticos 
e de longo prazo. Agora está sendo 
adotada uma nova abordagem na saúde 
mental, em que está em elaboração um 
plano psiquiátrico de 10 anos. O plano 
estabelecerá a direção de longo prazo 
para o tratamento de saúde mental na 
Dinamarca com ênfase na prevenção 
e na melhoria da comunicação entre 
a clínica geral, os serviços de hospitais 
psiquiátricos (inclusive o tratamento 
ambulatorial) e a psiquiatria social. 
Além disso, crianças, jovens e adultos 
com distúrbios de saúde mental 
e distúrbios provocados pelo abuso 
de drogas e/ou álcool receberão 
uma atenção especial no plano.

abordagens é usada com frequência e a 
maioria dos tratamentos é ambulatorial. 
O paciente individual e sua possibilidade 
de recuperação devem ser o ponto de partida 
de todo tratamento, que deve, quando 
possível, ser oferecido no ambiente local, 
de modo a facilitar o acesso do paciente 
e preservar a qualidade de vida.
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Responsabilidades regionais:

• Serviço de hospitais psiquiátricos
• Clínicos gerais
• Especialistas
• Tratamento psicológico
• Serviços hospitalares somáticos

A digitalização é um pilar da saúde 
dinamarquesa, com a tecnologia 
possibilitando novas formas de prevenção 
e tratamento de distúrbios de saúde 
mental, normalmente na própria casa 
do paciente. Esse tratamento digital e 
as opções de apoio promovem o acesso 
igualitário para um atendimento de saúde 
mental eficaz e baseado em evidências. 

A intervenção precoce é chave nas 
políticas de saúde mental da Dinamarca 
e várias iniciativas foram implementadas 
para apoiar as pessoas nos estágios iniciais 
dos problemas de saúde mental, inclusive 
programas que focam em crianças e jovens.

A sociedade civil contribui com vários 
serviços gratuitos. São adicionais que agem 
em uníssono com o tratamento psiquiátrico 
público para prestar suporte às pessoas e 
seus parentes. 

O clínico geral desempenha uma função 
importante como primeiro contato para 
o tratamento psiquiátrico. Isso mantém 
os custos baixos e cria um fluxo coerente 
para o usuário do serviço. Entretanto, a 
cooperação entre os setores não é simples, 
sendo uma área de otimização constante. 

Um esforço concentrado para reduzir as 
taxas de suicídio provocou uma redução 
nos números da Dinamarca. As taxas 
estavam entre as mais altas do mundo na 
década de 1980 e hoje são as menores entre 
os países de alta renda.

As ações adotadas para melhorar a saúde 
mental não só reduzirão o fardo da doença, 

Divisão de tarefas no setor de saúde dinamarquês mas também garantirão uma vida melhor  
e mais longa com a capacidade de participar 
da força de trabalho. No entanto, os 
crescentes problemas de saúde mental 
e seus impactos exigem priorização de 
investimentos do governo e incentivos 
para a pesquisa em neurociência.

Esperamos que as iniciativas dinamarquesas 
apresentadas neste artigo sirvam como 
inspiração, incentivando o diálogo e o 
conhecimento além das fronteiras.

Responsabilidades municipais:

• Tratamento preventivo
• Psiquiatria social
• Atendimento psiquiátrico domiciliar
• Clínicas de cuidados psiquiátricos
• Tratamento de abuso de álcool 

e substâncias
• Reabilitação que não ocorre durante 

a hospitalização

Profissionais na psiquiatria 
regional (2016)7

41%

23%

12%

14%10%

 14% médicos 
 10% psicólogos
 41% enfermeiros
 23% assistentes sociais e de saúde
 12% outros (p.ex., fisioterapeutas)

A Dinamarca é um celeiro 
de dados

A Dinamarca é conhecida como uma 
nação de dados robustos, com os dados 
eletrônicos de saúde remontando a mais 
de 40 anos. O sistema de previdência 
social da Dinamarca (sistema único de 
identificação de pacientes chamado 
CPR) possibilita a combinação de dados 
específicos de pacientes com dados 
contidos em um amplo banco de dados 
com 5,8 milhões de dinamarqueses. 

A Estratégia Dinamarquesa de Ciências 
da Vida, de 2021, contém uma iniciativa 
de tornar a Dinamarca um país líder no 
uso de dados de saúde para pesquisa e 
desenvolvimento por meio de requisitos 
transparentes para o uso de dados, 
processos de aprovação flexíveis e uma 
infraestrutura atualizada de dados.

O clínico geral dinamarquês

Um clínico geral dinamarquês (médico 
de família) conclui um curso de medicina 
básica de 6 anos e mais 5 anos de 
especialização no mesmo nível que os 
outros especialistas médicos. O clínico 
geral tem conhecimento tanto do estado 
de saúde como das circunstâncias 
gerais da vida do paciente, fazendo 
com que o médico desempenhe uma 
função importante na garantia de uma 
abordagem holística ao tratamento. 
Além disso, o clínico geral está ciente de 
todas as comorbidades que o paciente 
possa ter e pode levar tudo isso em 
consideração ao planejar o tratamento.

O clínico geral é avisado por meio 
eletrônico sobre a jornada feita pelo 
cidadão no sistema de tratamento, 
inclusive hospitalizações e interações 
com serviços municipais. Isso possibilita 
que o clínico geral acompanhe e garanta 
que o cidadão seja atendido 
de modo ideal.
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Psiquiatria digital

Como vários outros países, a Dinamarca enfrenta um desafio em que 
o problema do aumento de casos de distúrbios de saúde mental está 
exacerbado pela falta de recursos e de profissionais da psiquiatria. No 
entanto, a ação preventiva e as soluções digitais podem resolver alguns 
desses desafios, até porque a digitalização pode resolver o problema 
da distância geográfica, um obstáculo considerável em um país como a 
Dinamarca, com tantas comunidades localizadas em pequenas ilhas.

A pandemia de COVID-19 fez surgirem novas possibilidades no tratamento 
psiquiátrico. As consultas e ferramentas digitais tornaram-se amplamente 
usadas com efeitos positivos, e a colaboração entre setores melhorou.

O objetivo é proporcionar serviços significativos e eficazes, abrangendo um 
amplo espectro que vai da vulnerabilidade mental inicial até a doença grave. 
O foco é em soluções de fácil utilização, baseadas em evidências, com um 
alto nível de segurança de TI e privacidade, e também na criação do conjunto 
correto de serviços de tratamento digital e tradicional a fim de atender às 
necessidades de todos os tipos de pacientes. 

O objetivo é proporcionar serviços 

digitais significativos e eficazes, 

abrangendo um amplo espectro 

que vai da vulnerabilidade mental 

inicial até a doença grave. 

INICIATIVA

Ajudando os recursos de saúde mental 

da Dinamarca a chegarem mais longe

O Centro de Telepsiquiatria é um centro 
de pesquisa e desenvolvimento dentro dos 
Serviços de Saúde Mental na Região Sul 
da Dinamarca. O centro promove o uso da 
telepsiquiatria e da saúde mental por meio 
eletrônico para melhorar a qualidade e a 
acessibilidade do atendimento às pessoas 
com problemas de saúde mental. 

O Centro de Telepsiquiatria lançou a Clínica 
Dinamarquesa de Psiquiatria via Internet 
em 2014, que oferece terapia psicológica 
baseada em Web para adultos com 
depressão e ansiedade leve a moderada, 
um grupo populacional que antes não 
recebia muita atenção.

A clínica oferece um processo automático 
de tratamento de 10 a 12 semanas com 
exercícios e informações adaptadas para 
cada paciente. O psicólogo só se envolve 
na entrevista de diagnóstico e por meio 
de mensagens de texto de apoio durante 
o processo de tratamento. Dessa forma, 
os psicólogos podem ajudar muito mais 
pacientes do que por meio da terapia offline.

Em 2018, a iniciativa foi implementada 
como serviço nacional financiado por um 
acordo regional conjunto.

A Clínica Psiquiátrica Dinamarquesa 
via Internet: atendendo mais cidadãos 
com menos recursos

PSIQUIATRIA DIGITAL

O Centro de Telepsiquiatria oferece 
terapia psicológica baseada em Web 
a adultos com depressão e ansiedade 
leve a moderada 
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INICIATIVA
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Um grande número de aplicativos de saúde 
foi desenvolvido recentemente, tornando 
difícil navegar e encontrar soluções 
eficazes e seguras. Portanto, o Centro de 
Telepsiquiatria da Região Sul da Dinamarca 
revisou e recomendou vários aplicativos 
e outras soluções digitais para a saúde 
mental no site MindApps.dk. 

As soluções em aplicativo servem como 
adicionais às ofertas existentes no sistema 
psiquiátrico e se comprovaram especialmente 
relevantes durante a recente pandemia. As 
soluções digitais têm a vantagem de estarem 
disponíveis 24 horas por dia e não apenas para 
pacientes com um diagnóstico psiquiátrico, 
mas a qualquer pessoa que sinta que sua 
saúde mental não está bem. 

Navegando na selva dos aplicativos 
de saúde mental com o MindApps.dk

Intervenção precoce

Os problemas de saúde mental em jovens são extensos e estão aumentando 
na Dinamarca, bem como em vários outros países. Atualmente, uma em cada 
seis crianças dinamarquesas é diagnosticada com um distúrbio psiquiátrico 
antes de completar 18 anos.8 Ao mesmo tempo, menos da metade dos 
jovens que passam por problemas de saúde mental busca ajuda. 

Portanto, coloca-se um foco maior na detecção precoce e na intervenção 
precoce em populações de jovens, uma área que também será refletida no 
plano para os próximos 10 anos. 

Atualmente, uma em cada seis crianças 

dinamarquesas é diagnosticada com 

um distúrbio psiquiátrico antes de 

completar 18 anos.8 

Lidando com o problema crescente de 

transtornos de saúde mental em jovens

INTERVENÇÃO PRECOCE

O MindApps.dk ajuda 
os usuários a entender 
a ampla variedade de 
aplicativos de saúde 
mental

http://MindApps.dk
http://MindApps.dk
http://MindApps.dk
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INICIATIVA

O programa de intervenção precoce 
OPUS destina-se a jovens com psicose 
ou sintomas similares por meio de 
uma abordagem assertiva e de apoio. 
O OPUS usa um conceito de equipes 
especializadas, nas quais os membros 
têm uma quantidade reduzida de 
casos, comparada com os serviços 
convencionais de saúde mental. O projeto 
OPUS tem, por meio de um intenso 
esforço e do envolvimento dos parentes, 
melhorado o progresso clínico de pessoas 
com primeiro episódio psicótico.

O programa OPUS origina-se de pesquisas 
que demonstram evidências convincentes 
de melhores resultados e custos menores 
com esse método, comparado com o 
tratamento padrão.9,10 O conceito foi 
inicialmente implementado como um 
projeto piloto de pesquisa em duas regiões e 
depois disso foi implementado em todas as 
regiões com apoio governamental. Agora ele 
é um tratamento padrão na Dinamarca.

Intervenção precoce para jovens com 
psicose pelo programa OPUS

O programa Mind My Mind oferece 
tratamento psicológico a crianças em 
idade escolar (de 6 a 16 anos). 

O conceito é o resultado de um projeto de 
pesquisa11 coordenado pela Psykiatrifonden 
(Fundação de Saúde Mental da Dinamarca), 
em que a metodologia (neste caso, a terapia 
cognitivo-comportamental) é combinada 
com um ambiente organizacional que 
possibilita serviços baseados em evidências 

para estudantes em todas as regiões da 
Dinamarca, muito semelhante à forma 
com que o tratamento odontológico é 
administrado atualmente. O tratamento 
teve um efeito clínico documentado, 
com 75% das crianças participantes 
demonstrando redução nos sintomas. 

Está sendo considerada a implementação 
desse programa em todos os municípios 
para que seja um serviço nacional.

Mind My Mind: apoio à saúde mental 
oferecido como atendimento odontológico

O programa Mind My 
Mind oferece tratamento 
psicológico a crianças em 
idade escolar. 

INICIATIVA
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mindhelper.dk abrangem informações 
baseadas em evidências, ferramentas 
digitais de autoajuda, orientações 
para ajuda especializada e perguntas e 
respostas. O Mindhelper foi desenvolvido 
pelo Centro de Telepsiquiatria da Região 
Sul da Dinamarca e recebeu mais de 
1,2 milhão de visitantes em 2020.

Mindhelper: um guia on-line para 
jovens em momentos difíceis

O Mindhelper é um site nacional que 
orienta jovens que passam por momentos 
e experiências difíceis. Médicos, equipes 
escolares ou outros adultos podem 
encaminhar jovens ao Mindhelper. Ele 
também aparece em mecanismos 
de busca relevantes se os jovens 
procuram conhecimento ou ajuda on-line 
quando têm problemas. Os serviços do 

http://mindhelper.dk
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INICIATIVA

Esses serviços funcionam como 

complementos ao tratamento 

psiquiátrico público para apoiar 

as pessoas e seus parentes.

Iniciativas da sociedade civil

Na Dinamarca, a sociedade civil contribui com um elevado número 
de serviços gratuitos de saúde mental, dos quais apenas alguns são 
apresentados nas próximas páginas. Os voluntários oferecem seu tempo 
livre atendendo a ligações telefônicas, bate-papos on-line e participando 
de reuniões presenciais. Esses serviços funcionam como complementos 
ao tratamento psiquiátrico público para apoiar as pessoas e seus parentes. 
Várias dessas iniciativas são financiadas de modo privado e a sinergia das 
iniciativas da sociedade civil e dos serviços públicos de saúde mental reflete 
a forte cultura de colaboração público-privada na Dinamarca.

O Headspace é uma iniciativa para jovens 
de 12 a 25 anos de idade e oferece alguém 
com quem conversar, de modo gratuito 
e anônimo, em um dos mais de 25 centros 
presenciais ou por meio de bate-papo. 

A maior parte da equipe trabalha como 
voluntário e todos são treinados nos 
requisitos legais e em técnicas de 

conversação para garantir um método 
consistente e uma abordagem profissional. 
Todos os anos, o Headspace ajuda mais 
de 40.000 jovens e realiza mais de 15.000 
conversas individuais. 

O serviço é financiado pelo orçamento 
nacional e por fundações privadas. 

Headspace: onde os jovens podem 
falar de modo anônimo com um adulto

Dividindo a carga das necessidades de atendimento 

em saúde mental da sociedade

INICIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL
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INICIATIVAINICIATIVA

A organização dinamarquesa sem fins 
lucrativos Livslinien (Lifeline) é uma linha de 
ajuda à prevenção ao suicídio que oferece 
aconselhamento anônimo por voluntários 
treinados. Ela é supervisionada pelo 
Ministério do Bem-estar Social e financiada 
por dinheiro público e fundações, empresas 
e contribuintes privados. Se você está 

em crise ou tem pensamentos suicidas, 
pode entrar em contato com a Livslinien 
anonimamente por telefone, e-mail ou 
bate-papo. Além disso, a Livslinien busca 
ativamente um diálogo com jornalistas 
sobre a prevenção ao suicídio e a notificação 
de suicídios com o objetivo de derrubar os 
tabus que cercam o assunto. 

Lifeline: uma linha de ajuda  
à prevenção ao suicídio

A Associação Dinamarquesa para a 
Depressão é uma organização nacional para 
pessoas diagnosticadas com depressão 
ou distúrbio bipolar e seus parentes. Ela 
foi fundada em 1998 por quatro médicos 
que concluíram que havia a necessidade de 
reunir os pacientes para defender as opções 
de um melhor tratamento e um melhor 
entendimento dos distúrbios afetivos, para 
ajudar a reduzir o estigma que cerca a doença 
mental. Essa é a missão geral da organização 

até hoje. Um grupo de 150 voluntários 
junto com membros e outros interessados 
desempenham uma função importante, 
organizando uma ampla variedade 
de atividades, inclusive grupos de autoajuda 
entre pares, aconselhamento por telefone, 
um café social, um acampamento anual de 
verão, eventos locais ao ar livre e cafés virtuais 
para criar comunidades on-line com objetivo 
de compartilhar experiências e combater 
a solidão.

A Associação Dinamarquesa para 
a Depressão: uma comunidade 
nacional única

A GirlTalk é uma organização sem fins 
lucrativos fundada em 2004 com o objetivo 
de ajudar meninas e mulheres jovens (de  
12 a 24 anos) a reforçar sua autoestima e  
prevenir a vulnerabilidade mental. A GirlTalk 
oferece bate-papo gratuito e anônimo, 

aconselhamento por SMS e grupos 
de diálogo, apoiando-se no trabalho de 
250 voluntários. A GirlTalk também lida 
com comportamento de automutilação, 
que infelizmente é uma tendência crescente 
na sociedade dinamarquesa. 

GirlTalk: apoiando e empoderando 
meninas
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Depois de séculos de tabu e de falta de conhecimento sobre a saúde mental 
e os distúrbios associados, nunca foi mais importante criar conscientização, 
combater o estigma e incentivar a conversa sobre a saúde mental. Porque 
quando as pessoas com doença mental compartilham suas experiências 
e falam abertamente sobre sua situação, o tabu é quebrado. Na Dinamarca, 
temos observado mais abertura em torno do assunto nos últimos anos, 
e várias celebridades, blogueiros e políticos falam abertamente sobre suas 
experiências pessoais. 

O governo dinamarquês estabeleceu uma campanha nacional contra 
o estigma (ONE OF US, veja a seguir) com foco especial na saúde mental. 
A partir de agosto de 2021, essa iniciativa será incorporada à Autoridade 
de Saúde Dinamarquesa, tornando-a o primeiro esforço contra o estigma 
no mundo a fazer parte de um serviço nacional de saúde.

Estigma e saúde mental

INICIATIVA

A ONE OF US é uma campanha nacional 
contra o estigma na Dinamarca e faz 
parte da iniciativa nacional contra o 
estigma. A visão da ONE OF US é melhorar 
a vida de todos, promovendo a inclusão e 
combatendo a discriminação relacionada 
à saúde mental na Dinamarca. Isso é feito 
aumentando o conhecimento geral sobre 

a vida com doenças mentais e diminuindo 
a distância que provoca o preconceito 
e a exclusão social. Os embaixadores 
compartilham sua experiência pessoal  
com doenças mentais em vários ambientes, 
criando assim a identificação e quebrando 
o preconceito. 

ONE OF US: uma campanha nacional 
contra o estigmaIncentivo a um diálogo aberto sobre a saúde mental

ESTIGMA E SAÚDE MENTAL

Quando as pessoas com 

doença mental compartilham 

suas experiências e falam 

abertamente sobre sua situação, 

o tabu é quebrado.

“ Quando compartilho minha história, fico mais leve e 

vivo. Quando compartilho, assumo o controle da minha 

vida. Porque quando compartilho, minha fraqueza 

é convertida em força. E quando minhas experiências 

podem ser usadas para algo, não é perda de tempo. 

É mágico.” 

Citação de um embaixador da ONE OF US12:

A Princesa Herdeira da Dinamarca 
fala aos embaixadores da ONE OF 
US durante sua visita ao Hospital 
Psiquiátrico da Universidade de  
Aarhus em 2019.
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A Fundação de Saúde Mental da Dinamarca 
(Psykiatrifonden) é uma fundação privada que 
trabalhou para combater o estigma da saúde 
mental por meio de informações facilmente 
compreensíveis sobre os distúrbios de saúde 
mental nos últimos 25 anos. 

A fundação trabalha politicamente para 
criar as mudanças necessárias na sociedade 
para apoiar a saúde mental. 
 

A fundação trabalha com os municípios e 
organizações não governamentais, como a 
ONE OF US, e também desenvolveu várias 
campanhas: por exemplo, a campanha 
“Fale em voz alta” onde os influenciadores 
falam abertamente sobre como se sentem 
internamente. A campanha aborda o fato de 
que vários influenciadores parecem felizes 
e bem resolvidos aos seus seguidores, mas 
quase sempre lidam com problemas graves, 
inclusive de saúde mental, ocultos.

Fundação de Saúde Mental da Dinamarca:  
25 anos de combate ao estigma

“A primeira etapa pode ser simplesmente 

falar em voz alta. Porque tudo bem não 

se sentir bem”. 

— Julia Sofia
Influenciadora dinamarquesa

INICIATIVAINICIATIVA

Estou bem, obrigada. Como você está?
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A estratégia dinamarquesa de prevenção ao suicídio tem várias frentes e 
vem de décadas. Nos anos 1980, a taxa de suicídios dinamarquesa estava 
entre as mais altas do mundo, com 38 suicídios por 100.000 habitantes 
acima de 15 anos de idade13. Mas uma iniciativa direcionada provocou um 
declínio na taxa, chegando a 11,4 por 100.000 em 2007, aproximadamente 
onde ainda está até hoje e entre os menores níveis nos países de alta renda. 

O suicídio é um problema devastador de saúde pública que aflige as pessoas, 
as famílias e as sociedades. Mas a experiência da Dinamarca com prevenção 
ao suicídio oferece alguma esperança de que a prevenção do suicídio 
é possível.

Prevenção ao suicídio

A implementação das Clínicas de Prevenção 
ao Suicídio como estruturas permanentes 
com abrangência nacional desde 2007 
se comprovou muito eficaz e reduziu 
a automutilação e o suicídio de modo 
considerável. 

O princípio guia é estabelecer ajuda para as 
pessoas suicidas de modo que não sejam 

deixadas sozinhas antes que outro apoio 
relevante possa ser iniciado. 

As clínicas oferecem aconselhamento, 
terapia e apoio prático a pessoas com 
pensamentos ou comportamento suicida. 
Essa terapia tem sido vinculada a reduções 
de longo prazo nos atos suicidas fatais 
(29%) e não fatais (18%).13, 14

As Clínicas de Prevenção ao Suicídio 
oferecem reduções de longo prazo em 
atos suicidas

INICIATIVA

Medidas para reduzir a taxa de suicídios

Várias iniciativas foram adotadas em nível governamental para reduzir as elevadas 
taxas de suicídio. Elas abrangem:

 Cancelamento do registro de barbitúricos 

 Introdução de analgésicos e antidepressivos menos perigosos

 Restrição ao tamanho da embalagem de analgésicos fracos

 Remoção do monóxido de carbono do gás doméstico

 Introdução de conversores catalíticos nos sistemas de escape de carros para 
reduzir a emissão de concentrações tóxicas de monóxido de carbono

 Acesso reduzido a armas de fogo

 Reestruturação das alas psiquiátricas para eliminar a oportunidade de suicídio

 Implementação de Clínicas de Prevenção ao Suicídio que ofereçam 
aconselhamento, terapia e apoio prático

O princípio guia é estabelecer ajuda para 
as pessoas suicidas de modo que não 
sejam deixadas abandonadas. 

Como a Dinamarca colocou sua taxa de suicídios sob controle

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
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O programa de emergência psiquiátrica 
aguda foi desenvolvido na Região da Capital 
da Dinamarca e atualmente é adotado em 
todas as regiões do país. O objetivo é ajudar 
as pessoas a evitar crises suicidas graves 
ou oferecer apoio a pessoas que já tentaram 

o suicídio. Esse serviço está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana, em 
que um psiquiatra responde a ligações 
telefônicas e decide se é necessário um 
envolvimento físico ou se é suficiente 
uma conversa pelo telefone.

“ É importante intensificar o apoio a pessoas mentalmente 

doentes em períodos de alto risco, por exemplo, logo após a 

alta hospitalar. O contato próximo e a ajuda com os aspectos 

práticos são fundamentais para reduzir a taxa de suicídios”. 

INICIATIVA

— Merete Nordentoft 
Professora, Centro de Psiquiatria de Copenhage, Presidente do 

Instituto Dinamarquês de Pesquisas para a Prevenção do Suicídio.

Emergência psiquiátrica 
aguda 24/7

INICIATIVA
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O premiado Hospital Psiquiátrico de 
Slagelse é conhecido mundialmente por 
sua arquitetura da cura, que inclui o sistema 
de iluminação de LED mais avançado do 
mundo e decoração de cura. 

As alas psiquiátricas foram reprojetadas 
para eliminar a oportunidade de suicídio 

e elementos de cor, luzes, vidro e natureza 
são incorporados ao projeto de um 
modo que promova o bem-estar mental. 
A arquitetura transparente e o layout 
tranquilo promovem o contato visual 
entre os pacientes e os funcionários, e os 
resultados indicam que isso provoca a 
redução do uso de restrições físicas.16 

Arquitetura de vanguarda no 
Hospital Psiquiátrico de Slagelse

INICIATIVA

As pessoas com distúrbios de saúde mental têm maior mortalidade. 
Na Dinamarca, o suicídio representa 40% do excesso de mortalidade, 
enquanto condições somáticas representam 60%.15 Por causa disso, as alas 
psiquiátricas dos hospitais dinamarqueses modernos são projetadas para 
impedir as tentativas de suicídio. 

Além disso, efeitos visuais e áudios relaxantes são cada vez mais reconhecidos 
por seus efeitos positivos e os super-hospitais dinamarqueses incluem 
recursos para melhorar a saúde mental por meio da arquitetura de cura.

Hospitais psiquiátricos 
modernos

Na Dinamarca, o suicídio 

representa 40% do excesso de 

mortalidade em pessoas com 

condições de saúde mental.

Criando um ambiente de cura para 

pacientes de saúde mental

PSIQUIATRIA MODERNA
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INICIATIVA

A Wavecare desenvolve aplicações 
ambientais específicas para diagnóstico, 
tratamento e atendimento para a 
implementação em projetos de hospitais 
psiquiátricos. A combinação especial de luz 
ambiente e temáticas audiovisuais é uma 
ferramenta confiável para a estimulação 
sensorial dirigida na sala sensorial.

A implementação interdisciplinar bem-
sucedida de mais de 80 salas sensoriais nos 

hospitais psiquiátricos da Dinamarca indica 
uma redução no uso de restrições e no uso 
excessivo de medicamentos.18,19

Os pacientes com benefícios positivos 
da sala sensorial recebem o aplicativo 
Wavecare para uso privado em casa quando 
recebem alta do hospital.

As aplicações ambientais reduzem 
o uso de restrições e o uso excessivo 
de medicamentos

No Hospital de Aalborg, o envolvimento de 
pacientes e seus parentes foi substituído 
pela criação conjunta no desenvolvimento 
da continuidade de atendimento e no 
projeto de novos hospitais. Foi estabelecida 
uma unidade de criação conjunta, onde os 
pacientes e seus parentes são empregados 
e fazem parte da otimização dos processos 
atuais e do projeto de novos processos. 

Por exemplo, a criação conjunta foi usada 
para modificar os processos relativos ao 

monitoramento e à análise dos incidentes 
de suicídios. Esse processo foi recebido 
positivamente pelos médicos, colegas  
e gerência, e será implementado como um 
processo padrão de aprendizagem em 2022. 

Além disso, a criação conjunta foi usada 
para desenvolver medidas de resultados 
relatados pelos pacientes para pacientes 
psiquiátricos.17 

Criação conjunta com pacientes 
e parentes no Hospital de Aalborg

INICIATIVA
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