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A Saúde Mental pelo Prisma da Saúde Pública
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Cerca de 700 milhões de pessoas sofrem transtornos mentais 

no mundo. Esse número cresceu em função de:

•Envelhecimento da população

•Agravamento dos problemas sociais

•Inquietação civil

Os transtornos mentais e de comportamento respondem por 

13% da carga mundial de doença



•A verba destinada à saúde mental na maioria dos países 

corresponde a 1% dos gastos totais em saúde

•40% dos países carecem de políticas de saúde mental e 

mais de 30% não têm programas nestas esferas

•Mais de 90% dos países não têm políticas de saúde mental 

que incluam crianças e adolescentes



Os conceitos de saúde mental abrangem:

•Bem-estar subjetivo

•Auto-eficácia percebida

•Autonomia

•Competência

•Dependência intergeracional

•Auto-realização do potencial intelectual e emocional



O caminho do comportamento saudável

•Muitas doenças se vinculam a comportamento não saudáveis

•O comportamento saudável depende muito da saúde mental

de cada um

•Outros fatores que influenciam o comportamento saudável:



Compreensão dos transtornos mentais e comportamentais

•Fatores biológicos: idade, sexo, genética

•Fatores psicológicos: relacionamento familiar, privação de 

afeto, comportamento mal adaptativo, ocorrência estressante

•Fatores sociais: urbanização, pobreza, mudança



Crianças e adolescentes aprendem pela experiência direta, 

pela informação e pela observação dos outros



Influências ambientais como pobreza, normas 

societárias e culturais



Ações de saúde pública para reduzir a carga de doença

•Formular políticas destinadas a melhorar a saúde mental e medidas

de prevenção

•Assegurar acesso universal a serviços apropriados

•Garantir a atenção e a proteção adequada dos direitos humanos dos

pacientes institucionalizados com transtornos mentais graves

•Avaliar e monitorizar a saúde mental das comunidades, inclusive as

populações vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos



Ações de saúde pública para reduzir a carga de doença

•Promover estilos de vida saudáveis e reduzir fatores de risco de

transtornos mentais e de comportamento

•Apoiar uma vida familiar estável, a coesão social e o

desenvolvimento humano

•Fortalecer a pesquisa sobre a causa dos transtornos mentais e

comportamentais, o desenvolvimento de tratamentos eficazes e a

monitoração e avaliação dos sistemas de saúde mental



O Peso dos Transtornos Mentais e Comportamentais

•Os transtornos mentais e de comportamento afetam mais de 25% das pessoas

em algum momentos de suas vidas

•São universais, afetam pessoas de todos os países e sociedades, indivíduos de

todas as idades, sexo e classe social, em áreas urbanas e rurais

•Os distúrbios mentais têm um impacto econômico importante nas sociedades

mais de 1 trilhão de dólares e na qualidade de vida dos pacientes e de suas

famílias

•Em torno de 20% dos pacientes atendidos em unidades de atenção primária

têm um ou mais transtornos mentais

•Uma em quatro famílias têm chance de ter entre seus membros alguém com

transtorno mental ou de comportamento

Fonte: OMS



AVP = Anos de Vida Perdidos

Anos de vida perdidos em função de mortalidade precoce

AVI = Anos de Vida vividos com Incapacidade

AVAI = Anos de Vida Ajustados para Incapacidade

AVAI = AVP + AVI

No ano 2017, os transtornos mentais e comportamentais foram

responsáveis por 13% do total de AVAI perdidos em virtude de

todas as doenças



Fatores associados com a prevalência, o surgimento e 

o curso dos transtornos mentais e de comportamento:

•Pobreza

•Sexo

•Idade

•Conflitos e desastres

•Doenças físicas importantes

•Ambiente familiar e social



O ciclo vicioso da pobreza e dos transtornos mentais

Pobreza
Privação econômica

Baixo nível educacional

Desemprego Transtornos mentais e 

de comportamento
Alta prevalência

Falta de cuidado

Curso mais grave

Impacto econômico
Aumento dos gastos em saúde

Perda do emprego

Redução da produtividade

Fonte: OMS, 2001



Identificação dos transtornos

Os transtornos mentais e comportamentais são condições

clinicamente significativas, caracterizadas por alterações do

modo de pensar e do humor (emoções) ou por comportamentos

associados com angústia pessoal e/ou agravamento do

funcionamento.

Para que se caracterize um transtorno é preciso que essas

anormalidades sejam sustentadas ou recorrentes e que resultem

em certa agravamento ou perturbação





Diagnóstico dos transtornos

Escalas de avaliação melhora da confiabilidade

Os esquemas estruturados e as listas de verificação de sinais e

sintomas permitem aos profissionais de saúde mental levantar

informações usando perguntas padronizadas e respostas

codificadas



Transtornos observados no contexto da atenção primária

•Aproximadamente 30% dos pacientes apresentam transtorno

mental

•Os diagnósticos mais comuns são: depressão, ansiedade e

transtornos do uso de substâncias

•Não há diferenças na prevalência entre países desenvolvidos e

países em desenvolvimento



Custos econômicos para a sociedade

•O impacto econômico dos transtornos mentais e de

comportamento é profundo, durável e enorme

•Componentes mensuráveis: serviços sociais e de saúde, perda de

emprego e redução de produtividade, o impacto nas famílias e nos

provedores de atenção, os níveis de criminalidade e a segurança

pública e o impacto negativo da mortalidade prematura

•Custos econômicos agregados:

EUA 2,5% do PIB

Holanda 23,2% dos gastos em saúde

UK 22% dos gastos em sáúde



•É provável que nos outros países o custo dos transtornos

mentais como proporção da economia global sejam altos

•Os custos indiretos decorrentes da perda de produtividade

respondem por uma proporção maior do total do que os custos

diretos

•Os baixos custos do tratamento (devido à falta dele) podem

efetivamente elevar os custos indiretos ao fazer aumentar a

duração dos transtornos não tratados e da concomitante

incapacidade



Impacto na qualidade de vida

Embora não seja possível medir toda gama de sofrimento e

infelicidade, um dos métodos de aferir o seu impacto é usar

instrumentos que medem qualidade de vida

O impacto sobre a qualidade devida não fica limitado aos

transtornos mentais graves. Os transtornos de ansiedade e do

pânico também têm efeito significativo, especialmente no que se

refere ao funcionamento psicológico



Entre os transtornos comuns, que geralmente causam 

grave incapacidade, estão:

•Depressão

•Abuso de substâncias

•Esquizofrenia

•Epilepsia

•Doença de Alzheimer

•Retardo Mental

•Transtornos da infância e adolescência



Transtornos depressivos

•O número de casos de depressão aumentou 18% entre 2005 e

2015: são 322 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria

mulheres - Prevalência: 3,2% nas mulheres e 1,9% nos homens

•No Brasil, a depressão atinge 11,5 milhões de pessoas (5,8% da

população), enquanto distúrbios relacionados à ansiedade

afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população).



Transtornos depressivos

•Está em quarto lugar entre as principais causas de ônus entre

todas as doenças

•Responde por 4,4% do total de AVAI

•Principal causa de AVI (11,9%)

•Em 20% dos casos segue um curso crônico, sem remissão,

principalmente quando não há tratamento

•Cerca de 15% a 20% cometem suicídio



Transtornos devido ao uso de substâncias

•Incluem álcool, opiáceos, canabinóides, sedativos e hipnóticos,

cocaína, alucinógenos, fumo e solventes voláteis

•O fumo e o álcool são as substâncias de maior uso no mundo,

em geral, e as que têm as maiores consequências para a saúde

pública

•O Banco Mundial estima que, em países de alta renda, os custos

relacionados ao tabagismo respondem por 6% a 15% dos custos

anuais de atenção à saúde

•O fumo foi responsável por mais de 3 milhões de mortes em

1990, atingindo 4 milhões em 1998 e atualmente 7 milhões



•A prevalência de transtornos devido ao uso de álcool, em

adultos, em todo o mundo, no ano de 2000 foi 1,7%: 2,8% em

homens e 0,5% em mulheres

•O álcool é responsável por 1,5% de todas as mortes e por

2,5% dos AVAI. Essa carga inclui tanto transtornos físicos

(cirrose) como lesões (acidentes)

•O álcool impõe alto custo econômico à sociedade. As

comunidades gastam mais dinheiro em atenção a problemas

relacionados ao uso de álcool do que o que dele arrecadam em

impostos



•A prevalência de transtornos devido ao uso de heroína e

cocaína é 0,25%

•Cerca de 25 milhões de pessoas no mundo injetam drogas

ilícitas

•A carga imputável a drogas ilícitas foi 0,4% da carga total de

doenças no ano 2000



Esquizofrenia

•Esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta mais de

21 milhões de pessoas no mundo

•Completa recuperação sintomática e social em 1/3 dos casos

•Prevalência igual em ambos os sexos 0,4%

•Terceiro lugar entre as condições mais incapacitantes

•Responsável por 1,1% do total de AVAI e 2,8% dos AVI

•Custo econômico elevado

•Evolução menos severa em países em desenvolvimento

•Aproximadamente 10% morrem em decorrência de suicídio



Epilepsia

•É o transtorno cerebral mais frequente na população

•Estima-se que 37 milhões de pessoas sofrem de epilepsia

primária

•Representa 0,5% da carga total de doenças



Doença de Alzheimer

•Geralmente ocorre após os 65 anos

•Com os avanços da idade aumenta rapidamente a incidência

•Prevalência 1% a 5%

•Não há indícios de diferentes prevalências por sexo

•AVAI 0,84%

•AVI 2%

•Altíssimo custo para a sociedade



Retardo Mental

•Prevalência 1% a 3% moderado e grave

0,3% profundo

•Mais comum em países em desenvolvimento

•A deficiência de iodo é a maior causa de lesão cerebral

evitável e retardo mental no mundo



Transtornos da infância e adolescência

•Relatório DHHS 2001 – EUA: 1 em cada 10 jovens sofre de

transtorno mental e menos de 1 em 5 recebe tratamento

•É provável que a situação seja ainda mais grave em grande

regiões do mundo em desenvolvimento

•Os transtornos mentais e de comportamento da infância e

adolescência custam muito caro à sociedade, tanto em termos

humanos como financeiros



Eu tenho um cachorro preto 

e seu nome é depressão



Suicídio

•Grave problema de saúde pública

•Taxa agregada e padronizada: 15,1/100.000

•Proporção homens:mulheres = 3,5:1

•É uma das principais causas de morte entre adultos jovens

•É responsável por 1,3% dos AVAI totais



Restrição e redução do acesso aos meios

utilizados nas tentativa de suicídio

Louise DuChevalier



Tentativas de Suicídio

OMS – Apenas 25% dos casos de tentativas de suicídio

procuram os hospitais públicos. Calcula-se que 1,4% da

carga global de doenças (burden of diseases) no ano 2002

deveu-se a tentativas de suicídio.

(WHO, 2002)

BRASIL – As unidades do Sistema Único de Saúde (SUS)

atenderam um total de 9.312 casos de tentativas de suicídio

no ano 2000.

(MINAYO, 2005)
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Freqüência de óbitos segundo meios utilizados no suicídio por 

região (CID-10), sexo feminino, 2004 
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Distribuição dos óbitos segundo meios utilizados no suicídio por região

(CID-10), sexo masculino, 2004

6
7

2
,3

9
,4

1
7
,9

1
,4

0
,6

6
0

2
,1

1
2
,7

1
3
,2

2
,3

1

5
5

1
,5

8
,3

1
6
,2

3
,5 5
,1

6
4

1
,3

5
,7

2
2

1
,6 1
,9

5
3
,3

3

1
2
,7 1
7

3
,9

2
,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Enforcamento

estrang., sufocação

(X70)

Medicamentos e

drogas (X60 - X64)

Pesticidas e outros

prod. quimicos NE

(X68 - X69)

Arma de fogo (X72 -

X74)

Objetos contante,

penet. e

contunduntes (X78 -

X79)

Precipitação de lugar

elevado (X80)

%

Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste

Fonte: DATASUS



0 10 20 30 40 50 60 70

Enforcamento estrang.,

sufocação (X70)

Medicamentos e drogas

(X60 - X64)

Pesticidas e outros prod.

quimicos NE (X68 - X69)

Arma de fogo (X72 - X74)

Objetos contante, penet. e

contunduntes (X78)

Precipitação de lugar

elevado (X80)

%

masc fem

Freqüência de óbitos por suicídio, segundo meios utilizados, faixa etária

de 15 a 24 anos, 2004

Fonte: DATASUS



Freqüência de óbitos por suicídios (CID-10), faixa etária de 15 a 19

anos, nos estados brasileiros, 2004
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Meios mais utilizados

Diazepam

Rivotril

Carbamazepina

Haldol

Fenobarbital

E outros.

CARBAMATO                      MEDICAMENTOS



Medicamentos mais habitualmente utilizados como meio para

as tentativas no HMSA

• Diazepam, carbamazepina, amitril

• Cabamazepina, clonazepan, fluoxetina

• Carbamazepina, pasalix 

• Cabamazepina,  rivotril

• Paracetamol

• Bromazepam

• Olanzapina 

• Olcadil

• Rivotril

• Diazepam

• Neozine e clonazepam

• Rivotril, carbamazepina

• Cocaína, diazepam e haloperidol

• Venlift, levozine, haloperidol, 

tegretol, calmociteno

• Rivotril, frisuim

• Diazepam, rivotril

• Atenolol, lasix, synthroid



• Indivíduos que já realizaram tentativas de suicídio

• Usuários de álcool e drogas

• Populações residente e internadas em instituições (clínicas, hospitais, 

presídios)

• Adolescentes moradores de rua

• Vítimas de violência sexual – inclusive gestantes

• Trabalhadores rurais expostos a pesticidas

• Portadores de doenças crônicos degenerativas (ex.: neoplasias, transtornos 

mentais)

• Indivíduos portadores de HIV e com AIDS

• Populações indígenas

O controle de meios se dirige principalmente às

populações consideradas vulneráveis:



Treinamento de profissionais de saúde para a orientação

de familiares ou cuidadores de pessoas com risco de

suicídio a:

Removerem ou não deixarem ao alcance objetos (cortantes, cordas), 

armas de fogo e substâncias (inflamáveis, medicamentos, agrotóxicos) 

que possam ser utilizados para suicídio



Não permitirem o acesso a locais abertos e elevados que possibilitem 

precipitação ou submersão

Treinamento de profissionais de saúde para a orientação

de familiares ou cuidadores de pessoas com risco de

suicídio a:



Limitação do acesso de pessoas sob risco a lugares e objetos de 

enfermarias e presídios que possam ser utilizados para o ato de 

enforcamento.

Diminuir o número de suicídios decorrentes de

enforcamento através de:



• Limitação do acesso às armas de fogo aos indivíduos com risco de suicídio

• Identificação em grupos de maior acesso às armas de fogo dos indivíduos 

com risco de suicídio

• Intensificação do controle da disponibilidade e comercialização de armas 

de fogo

Diminuir o número de suicídios decorrentes de lesões por

PAF através de:



• Disseminação de informações entre profissionais de saúde acerca de

prescrição mais segura das drogas que são frequentemente utilizadas no ato

suicida, como psicotrópicos em geral

• Atuação junto aos órgãos competentes visando maior controle na

dispensação, marketing e prescrição de medicamentos mais utilizados no ato

suicida

• Intensificação da segurança quanto aos despejos de drogas e medicamentos

não utilizados

• Divulgação dos efeitos danosos à saúde física e mental de determinadas

substâncias como os agrotóxicos em geral

• Intensificação do controle da fabricação, disponibilidade e comercialização

dos agrotóxicos

• Vigilância de locais reconhecidamente escolhidos para o suicídio

• Controle da utilização da internet como rede de apoio ao suicídio

Diminuir o número de suicídios decorrentes de

envenenamento através de:



• Atuação junto aos órgãos competentes visando maior controle na

fabricação e restrição do comércio de substâncias Inflamáveis

• Disseminação de informações sobre os riscos e intensificação da

segurança no uso de substâncias inflamáveis na população geral

• Limitação do acesso a substâncias inflamáveis a pacientes internados,

com risco suicida, em hospitais psiquiátricos e hospitais gerais

Diminuir o número de suicídios decorrentes de

queimaduras através de:



• Treinamento de profissionais de segurança na identificação de lugares que 

apresentam um número maior de suicídios

• Restrição de acesso a espaços reconhecidos como de escolha para atos 

suicidas, tais como pontes, prédios altos, linhas de trem, etc.;

• Treinamento de profissionais de segurança na vigilância de espaços 

reconhecidos como de escolha para atos suicidas;

• Acesso rápido a centrais de resgate pelos profissionais responsáveis pela 

vigilância nestes locais.

• Limitação do acesso a lugares elevados e que permitam submersão a 

pacientes internados, com risco suicida, em hospitais psiquiátricos e 

hospitais gerais.

Diminuir o número de suicídios decorrentes de

precipitação através de:



• Limitação do acesso aos objetos cortantes e penetrantes em indivíduos 

sob risco;

• Limitação do acesso aos objetos cortantes e penetrantes aos pacientes 

internados, com risco suicida, em hospitais psiquiátricos e hospitais 

gerais.

Diminuir o número de suicídios decorrentes de lesão por

objeto cortante através de:



MITOS E VERDADES 

ACERCA DO SUICÍDIO



MITO

VERDADE

Pessoas que falam sobre suicídio nunca tentam ou levam a cabo o suicídio

Falar sobre suicídio pode ser um pedido de ajuda. Aqueles com maior risco de 

suicídio freqüentemente mostram outros sinais.

Se você tem contato com alguém que fala sobre suicídio:

•Encoraje essa pessoa a falar mais e ajude-a a procurar suporte

•Pergunte se ela pensa em tentar suicídio

•Pergunte se ela tem um plano

•Pense a respeito da exeqüibilidade do plano e quão perigoso ele é

•Não minimize planos que parecem incompletos ou menos perigosos. Toda 

intenção suicida é séria e deve ser encarada como tal

•Encoraje a pessoa a desenvolver um plano de proteção, que pode incluir 

contato com outras pessoas e planos para o futuro



MITO

VERDADE

Tentativas ou atos suicidas acontecem sem aviso

Muitas pessoas que são suicidas comunicam suas intenções aos que estão 

em volta. 

Entretanto esses sinais são sutis, e podem ser difíceis de identificar;



MITO

VERDADE

Se alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, nunca tentará de novo

Uma tentativa de suicídio é considerada como indicativo de tentativas 

futuras



VERDADE

MITO

O suicídio é hereditário

Embora o suicídio esteja mais presente em algumas famílias, não é

uma herança genética. Membros de uma família compartilham o

mesmo ambiente emocional, e o suicídio de um familiar pode

despertar a possibilidade de suicídio como uma opção para outros



MITO

VERDADE

Uma vez que alguém pense em suicídio, não há como impedi-lo

Suicídios podem ser prevenidos. Pessoas podem ser ajudadas. Crises

suicidas podem ser relativamente curtas. O suicídio é uma solução

permanente para um problema, muitas vezes, temporário. O socorro

imediato, tal como ficar com a pessoa, encoraja-la a falar, pode reverter a

intenção do ato suicida. O socorro imediato é importante no momento de

crise, e encaminhamento para tratamento posterior é importante



VERDADE

MITO

Somente certos tipos de pessoas se tornam suicidas

O suicídio é uma questão complexa, e não existe estereotipo de pessoas

que poderiam ou não se tornar suicidas em momentos de estresse.

Entretanto existem evidências que certos fatores podem aumentar o risco

de suicídio



MITO

VERDADE

Pessoas que tentam suicídio estão somente chamando a atenção

Todas as tentativas de suicídio devem ser encaradas como AMEAÇA REAL



MÍDIA

• Do efeito WERTHER  - designação utilizada na literatura em relação aos 

suicídios imitativos

• ao efeito ORKUT – existem várias comunidades virtuais que incentivam 

e discutem formas de cometer suicídio













É fundamental convocar e incentivar a mídia para:

• Noticiar de forma responsável os fatos, considerando o seu impacto social

• Disseminar informações confiáveis, claras e cuidadosas não só sobre atos 

suicidas, mas esclarecendo sobre sinais de comportamento suicida

• Informar sobre locais e telefones de apoio e acesso a serviços de prevenção ao 

suicídio

• Não incorrer em generalizações, exaltações, nem justificativas que não sejam 

baseadas em comprovação científica e veracidade social

• Não ser sensacionalista em relação aos relatos de caso

• Não fazer exposição exagerada e infundada da ocorrência



Código Penal

Artigo 122 

Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o 
faça

Pena cominada: reclusão de (2) dois a (6) seis anos, se o suicídio se 
consumar; ou reclusão de (1) um a (3) três anos, se da tentativa de 
suicídio resulta lesão corporal de natureza grave

Parágrafo único. A pena é duplicada

Aumento da pena

I- se o crime é praticado por motivo egoístico

II – se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa a 
capacidade de resistência 



Se o mundo fosse composto de 100 pessoas

Fontes: Okasha, 2005.

ONG Oxfam , 2017.

14 não 

saberiam ler

7 teria nível 

superior

40 teriam 

Internet

11 viveria  

como menos 

US$ 1,90 por 

dia

1  Teria 82% 

da riqueza do 

mundo

Seriam:

60 asiáticos

16 africanos

14  americanos

10 europeus



ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA



VIOLÊNCIATodos os tipos de maus tratos, abusos e negligências,

físicos e/ou emocionais, que resultem em danos reais

ou potenciais à saúde, desenvolvimento,

sobrevivência ou dignidade, muitas vêzes

acontecendo no contexto de uma relação de

responsabilidade poder ou confiança



A etapa da vida humana de maior risco de mortes por causas

violentas é a de 10 a 19 anos, portanto a adolescência.

Os meninos estão sempre mais vulneráveis que as

meninas.

Os homicídios e acidentes de trânsito concorrem entre si

como motivos para a morte dos adolescentes



Violência Sexual

Até pouco tempo, invisível para nós profissionais de 

saúde



NÚMEROS MUNDIAIS

Mortes 

Violência informada 

por Instituições de 

Saúde ou  de Polícia

Violência informada em pesquisas

Violência não informada ?

70% das mulheres 

são vítimas de 

violência doméstica

20% das mulheres e 10% 

dos homens são vítimas                   

de abuso sexual na infância



Atividade ou Situação da Vítima no Momento da Abordagem 

do Agressor

ATIVIDADE OU SITUAÇÃO

CAMINHO DA ESCOLA OU TRABALHO 3 4,2 155 28,4 228 39,9

PRÓXIMA A RESIDÊNCIA 16 22,5 190 34,8 177 30,9

RESIDÊNCIA DA VÍTIMA 30 42,3 83 15,2 76 13,3

RELACIONADA COM LAZER 1 1,4 82 15,0 69 12,1

RESIDÊNCIA DO AGRESSOR 20 28,2 23 4,2 8 1,4

LOCAL DE TRABALHO - - 10 1,8 14 2,4

IGNORADO 1 1,4 3 0,6 0 0

TOTAL 71 100 546 100 572 100

CRIANÇAS ADOLESCENTES ADULTAS

n % n % n %

DREZETT J. - Estudo de fatores relacionados com a violência sexual. Tese - Doutorado, 2000



• Mais de 1,6 milhão de pessoas morrem vítimas de violência 

individual ou coletiva (OMS, 2002).

• Brasil: 18 mil crianças são espancadas por dia. No ano:

6.570.000 casos por ano (CNBB, 1999).

• 80% de meninas exploradas sexualmente “na rua” sofrem

abuso sexual em casa.

Aspectos Epidemiológicos



• 300 mil meninas são vítimas de incesto pai/filha, sendo que 

mais de 100 mil tentaram suicídio (CNBB, 1999).

• Sabe-se que 50% das famílias sofre algum tipo de violência. Se 

baixarmos esse índice para 30%, teremos: 12.296.066 famílias 

atingidas (CNBB, 1999).

Aspectos Epidemiológicos



• Fenômeno universal e destituído de fronteiras

• Prevalência no sexo feminino (85% a 90%)

• Predominância entre adolescentes e adultas jovens

• Subnotificação: 80% a 95% não são denunciados

Fonte: SMS-IMMFM

Aspectos Epidemiológicos



Estimativas recentes sugerem que a maioria

da população experimentará pelo menos um

evento extremamente traumático durante o

curso de suas vidas e que 25% dos

sobreviventes apresentará Estresse Pós

trauma

Laboratório de Pesquisas Epidemiológicas em Saúde Mental



Exposições crônicas e repetidas a traumas podem resultar em

níveis mais altos de comorbidade psiquiátrica e estresse pós

traumático de mais longa duração do que exposição única a

traumas.

Exposições a traumas repetidos na infância, 

particularmente violência e abuso sexual, dão

origem a consequências pós traumáticas, 

incluindo profundas tranformações na

personalidade.



Até meados da década de 60 a depressão era considerada um

quadro raro entre crianças. Essa opinião é revertida com o

resultado do Quarto Congresso da União dos Psiquiatras Infantis

Europeus, em Estocolmo, 1970. A conclusão foi que a depressão

representava um percentual significativo entre os transtornos

mentais da infância e adolescência.



Ansiedade/Fobia

Depressão/Distimia

Déficit de atenção Transtornos de 

conduta











Que adultos estão sendo 
forjados sob tamanho 
abandono social, sofrimento 
físico e emocional? Cada 
criança dessas é uma 
demonstração da 
inoperância do Estado e do 
egoísmo da Sociedade.

Lauro Monteiro Filho



Obrigada!

sgoncalves11@hotmail.com


