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Fonte: “Comprehensive Care of Schizophrenia” Liebeman, Murray

MORBILIDADE- Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes
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N.º DE INTERNAMENTOS POR GRUPO ETÁRIO, RAM, 2011-2013

Legenda: PLV: Prevalência ao longo da vida - nível da experimentação;
P12M : Prevalência nos últimos 12 meses, antes da recolha dos dados - consumo recente;
P30D: Prevalência nos últimos 30 dias, à data da recolha dos dados – consumo atual.

COMENTÁRIOS
• A esquizofrenia é um problema de saúde pública à escala mundial;
• Cerca de 26 milhões de pessoas têm esquizofrenia em todo o mundo (OMS);
• O seu início é geralmente precoce, afetando jovens entre os 16 e 25 anos;
• Todos os anos surgem entre 7 a 14 novos casos em cada 100 mil habitantes, com idades compreendidas entre os 15 e os 54 anos
(OMS);
• As perturbações psiquiátricas são responsáveis por 40% dos anos vividos com incapacidade (AVI), destacando-se claramente entre
as 10 principais causas gerais de incapacidade a esquizofrenia;
• Estima-se que as pessoas com esta doença vivam em média menos 10 anos do que a população geral;
• O consumo de drogas ou o “stress” agravam a expressão da doença;
• O consumo de tabaco nesta patologia situa-se entre 58 % e 88 %;
• Em Portugal, existem cerca de 100 mil doentes esquizofrénicos, ou seja, cerca de 1 % da população nacional, números que
acompanham a prevalência a nível mundial;
• Tomando por referência o valor de prevalência nacional estima-se que o n.º de doentes com esquizofrenia na RAM seja 2.613.
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