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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da construção do Trabalho de Conclusão de Curso em 
Estratégia da Saúde da Família e Comunidade tomando-se por base Estratégia da 
Saúde da Família e os Transtornos mentais em adolescentes, onde se utilizou o 
modelo deste enfoque para pesquisa sobre o tema, focadas no presente, onde 
paciente (usuários) e terapeuta tem uma participação ativa, que utiliza intervenções 
do modelo cognitivo com a finalidade de identificar os índices do aumento dos 
transtornos mentais em adolescentes, na cidade de Arraial – PI.  

Este trabalho tem por finalidade basear-se nos pressupostos do modelo cognitivo, 
onde a prática deste também foi fundamentado, levando em consideração os 
pensamentos, emoções e comportamentos do sujeito e que este é um ser 
biopsicossocial, e que isto influencia em seu modo de interpretar o mundo. Por fim, 
são encontradas informações gerais ao longo deste trabalho: (a) transtornos 
mentais; (b) objetivos (geral e específicos); (c) aspectos gerais dos transtornos 
mentais(d) efeitos dos transtornos mentais em adolescentes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é a fase mais complexa e dinâmica do ponto de vista físico e 

psicológico na vida do ser humano. Do ponto de vista psicológico, o enfoque 

principal deste estudo, o adolescente passa por desequilíbrios e instabilidades, 

demonstrando períodos de elevação e de introversão, alternando entre audácia, 

timidez, descoordenação, urgência, desinteresse ou apatia, que se sucedem ou são 

concomitantes com conflitos afetivos, crises religiosas, intelectualizados e 

postulações filosóficas.  

Segundo Aberastury (2016), cabe dizer que há uma verdadeira patologia 

normal do adolescente, no sentido de que ele exterioriza seus conflitos de acordo 

com sua estrutura e suas experiências, constituindo uma síndrome normal da 

adolescência. Esse processo é necessário para que o adolescente estabeleça a sua 

identidade, sendo esse o objetivo fundamental desse momento da vida. 

Estudos indicam que de 10% a 20% dos adolescentes sofrem de transtornos 

mentais. Desse total, de 3% a 4% necessitam de tratamento intensivo. Entre os 

problemas mais frequentes estão a deficiência mental, o autismo, a psicose infantil, 

os transtornos de ansiedade. Também observa-se um aumento da ocorrência do 

uso de substâncias psicoativas e do suicídio entre adolescentes (BRASIL, 2005). 

Estudos indicam que de 10% a 20% da população de crianças e adolescentes 

sofrem de transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, muitos 

países não têm políticas de saúde mental e, ainda, menos possuem políticas de 

saúde mental que incluam crianças e adolescentes. No Brasil, a falta de uma diretriz 

política fez com que o cuidado na área da infância e adolescência fosse 

historicamente responsabilidade de instituições, na sua maioria de natureza privada 

e/ou filantrópica. 

As políticas de saúde mental existentes, segundo Couto, Duarte e Delgado 

(2014) estão relacionadas aos problemas da população adulta. Porém, na população 

de crianças e adolescentes, os tipos de transtornos, os principais fatores de risco e 

de proteção, estratégias de intervenção e organização do sistema de serviços têm 

especificidades que não podem ser contempladas pela simples extensão das 

estratégias de cuidado da população adulta à população infantil e juvenil. 
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Neste sentido, identificou-se a seguinte situação problema: quais os fatores 

de risco associados a problemas de saúde mental de adolescentes   no 

município de Arraial - Piauí?  

Diante do exposto, esta pesquisa justifica-se pelo fato de fornecer 

esclarecimentos sobre o índice médio de adolescentes com transtornos mentais na 

cidade de Arraial. É de grande importância também porque proporciona informações 

aos alunos e professores, onde os mesmos se aprofundarão nos assuntos aqui 

citados. 

 

1.2 – Objetivos 

 
Objetivo geral: 

Avaliar os adolescentes em estado do adoecimento mental no município de Arraial - 

Piauí. 

1.3 objetivos específicos:  

Identificar a quantidade de adolescentes com Transtornos Mentais no município. 

Descrever de forma clara e objetiva os Transtornos Mentais na fase da 

adolescência. 

Caracterizar o paciente com transtorno mental; 

Descrever a assistência do serviço de psicologia prestada ao paciente com 

transtorno mental no município de Arraial – Piauí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DEFINIÇÕES DE SAÚDE 

 

Quando se trata dos conceitos de saúde e doença, sabe-se que eles  

sempre estiveram relacionados aos contextos vividos e a influência que cada época 

teve sobre a perspectiva do adoecimento e do estar saudável no decorrer da 

História. Sabe-se que no decorrer do tempo Em toda História, o processo saúde e 

doença foi evoluindo e se adequando às influências sociais vigentes, refletindo 

costumes e ideias de médicos e teóricos de seu tempo. 

Num passado  recente, segundo Bolander (2015),  a doença era definida 

como “ausência de saúde”, sendo a saúde definida como “ausência de doença”.  

Observa-se que estas definições não eram esclarecedoras pois era muito 

simples. No entanto, não se pode conceituar saúde apenas como a ausência de 

doença porque seu significado é bem amplo. Assim, Nuland apresenta uma 

definição mais complexa:  

 
A saúde significava mente sã em corpo são e só podia ser mantida se a 
pessoa seguisse um estilo de vida consonante com as leis naturais. Só 
assim seria possível assegurar um equilíbrio entre as forças do organismo e 
as do seu ambiente. Estas asserções representam um princípio básico da 
medicina hipocrática: a natureza tem um papel formativo, construtivo e 
curativo (NULAND, 2016, P. 75). 

 

Observa-se que para viver com saúde é necessário fazer-se um equilíbrio 

entre as forças do organismo e do ambiente. Para isso, é necessário viver-se de 

acordo com as leis da natureza. Depreende-se que saúde é o equilíbrio emocional 

entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de 

administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de 

variações sem contudo perder o valor do real e do precioso. 

Segundo a OMS (2015) “saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade”. Esta 

definição é importante por apontar que a saúde mental de alguém não é apenas 

afetada por um transtorno psicológico ou deficiência.  

Múltiplos fatores sociais, psicológicos e biológicos determinam o nível de 

saúde mental de uma pessoa. Por exemplo, as pressões socioeconômicas 
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contínuas são reconhecidas como riscos para a saúde mental de indivíduos e 

comunidades. A evidência mais clara está associada aos indicadores de pobreza, 

incluindo baixos níveis de escolaridade. 

Uma saúde mental prejudicada também está associada a rápidas mudanças 

sociais, condições de trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão 

social, estilo de vida não saudável, risco de violência, problemas físicos de saúde e 

violação dos direitos humanos. 

Há também fatores psicológicos e de personalidade específicos que tornam 

as pessoas vulneráveis aos transtornos mentais. Por último, há algumas causas 

biológicas, incluindo fatores genéticos, que contribuem para desequilíbrios químicos 

no cérebro, segundo a OMS. 

A adolescência e os primeiros anos da vida adulta são uma época em que 

ocorrem muitas mudanças, como mudar de escola, sair de casa e começar a 

universidade ou um novo emprego. Para muitas e muitos jovens, são tempos que 

provocam muitas emoções. No entanto, também podem ser momentos de estresse e 

apreensão. Em alguns casos, se não reconhecidos e gerenciados, esses 

sentimentos podem levar a transtornos mentais. 

Segundo a organização Mundial de Saúde (2015), diversos fatores podem 

colocar em risco a saúde mental dos indivíduos; entre eles, rápidas mudanças 

sociais, condições de trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão 

social, estilo de vida não saudável, violência e violação dos direitos humanos. 

O uso crescente de tecnologias online traz, sem dúvidas, muitos benefícios, 

mas também pode impor uma série de pressões à medida que a conectividade em 

redes virtuais aumenta. Muitos adolescentes também estão vivendo em áreas 

afetadas por emergências humanitárias, como conflitos, desastres naturais e 

epidemias. Os jovens que vivem em situações como essas são particularmente 

vulneráveis a transtornos mentais e algumas doenças. 

 

2.2 TRANSTORNOS MENTAIS 

 

O termo “doença mental” ou transtorno mental engloba um amplo espectro 

de condições que afetam a mente. Doença mental provoca sintomas tais como: 

desconforto emocional, distúrbio de conduta e enfraquecimento da memória. 

Algumas vezes, doenças em outras partes do corpo afetam a mente; outras vezes, 
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desconfortos, escondidos no fundo da mente podem desencadear outras doenças 

do corpo ou produzir sintomas somáticos. 

Os diagnósticos de transtornos mentais são bastante comuns atualmente e 

todo mundo sabe ou já ouviu falar sobre o que é depressão, ansiedade, bulimia, e 

assim por diante. Essas psicopatologias afetam um grande número de pessoas e, 

por isso, os especialistas dizem que uma em cada três pessoas já sofreu, sofre ou 

sofrerá algum tipo de transtorno mental durante a vida.  

 

2.2.1 Aspectos Gerais dos Transtornos Mentais 

 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), as 

crianças e adolescentes representam respectivamente cerca de 30% e 14,2% da 

população mundial. E a média global da taxa de prevalência de transtornos mentais 

nessa população foi de 15,8%. (ONU, 2014).  

Nessas populações, segundo Roberts at. Al (2016)  “A taxa de prevalência 

tende a aumentar proporcionalmente com a idade, sendo que a prevalência média 

entre os pré-escolares foi de 10,2% e entre os adolescentes, de 16,5%3”.  

No Brasil, segundo Bordin e Paula (2014) “estudos registraram taxas de 

prevalência de 7 a 12,7%4 . Atualmente, as estimativas apontam que uma entre 

quatro a cinco crianças e adolescentes no mundo apresenta algum transtorno 

mental”. 

A adolescência é um período de intensas atividades e transformações na 

vida mental do indivíduo, o que, por si só, leva a diversas manifestações de 

comportamento que podem ser interpretadas por leigos como sendo doença. 

Segundo Aberastury 

 
Durante a puberdade, geralmente, a fase inicial das mudanças no aspecto 
físico é contrária aos modelos de estética ideais. Essa distonia entre desejo 
e realidade pode desencadear sérias dificuldades de adaptação, baixa 
autoestima e falta de aceitação pessoal, resultando em problemas 
depressivos, anoréticos, obsessivos compulsivos, entre outros transtornos. 
(ABERASTURY, 2016)  
 
 

De acordo com a OMS, aproximadamente 20% das crianças e adolescentes 

sofrem de algum transtorno mental, sendo o suicídio a segunda maior causa de 

óbito entre 15 e 29 anos. Outras manifestações inerentes à adolescência são as 
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condutas antissociais, delinquência e uso de drogas que podem estar associados às 

manifestações de agressividade e distúrbio do comportamento na infância. 

 

2.2.2 Transtornos Mentais mais Comuns 

 

De acordo com Coutinho (2014) “Durante a adolescência, e também no 

início da vida adulta a manifestação de diagnósticos como depressão, transtorno 

bipolar e ansiedade são mais frequentes”.  

Sabe-se que as mudanças que ocorrem na  adolescência são muito 

complicadas. Pois, é um período extremamente sensível a diferentes distúrbios 

psicológicos, como a depressão ou a ansiedade.  

A depressão é, segundo Furegato (2017) o transtorno mental relacionado ao 

humor e ao afeto. A depressão tem sido caracterizada como um episódio patológico 

no qual existe a perda de interesse, de prazer, de apetite, de sentimento de culpa, 

de inutilidade, de falta de energia e de pensamento de morte. 

Sua incidência é, de acordo com Deslandes (2015) estimada em, 

aproximadamente, 17% da população mundial. Algumas de suas principais 

características é a perda de peso, sentimento de culpa, ideação suicida, hipocondria, 

queixa de dores e, eventualmente, o desenvolvimento de psicose.  

Fonseca (2014) afirma que “As mudanças comportamentais na adolescência 

podem ser confundidas com doenças mentais pois este é um período de intensas 

modificações no desenvolvimento humano onde ocorrem mudanças biológicas da 

puberdade e maturidade biopsicossocial”. 

A ansiedade é muito presente atualmente, mas se existe uma etapa onde 

ganhou terreno é na adolescência. Kaplan e Sadock (2014 apud SOUZA, 2017) 

afirmam que os transtornos de ansiedade têm seu início geralmente na adolescência 

e no início da fase adulta, tendo uma prevalência maior entre os mais jovens e que 

mulheres têm três vezes mais possibilidades de desenvolver transtornos de 

ansiedade. Souza (2010) afirma que a prevalência global da ansiedade varia entre 

8% e 18%, tornando-se dessa maneira um dos principais problemas de saúde 

mental e um estudo com uma população não clínica 32,4% das pessoas avaliadas 

apresentavam sintomas de ansiedade de moderado a grave, sendo 27% delas 

mulheres. 
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Os sintomas que podem nos alertar de que alguma coisa não anda bem são 

claros. Há insônia? Forte irritabilidade? Isto pode ser confundido com mudanças de 

humor próprias desta etapa. Contudo, as dores de estômago sem causa aparente e 

a tensão muscular são sintomas suficientes para marcar uma consulta com um 

especialista. Afinal, a ansiedade é um dos transtornos mais comuns na 

adolescência, e é preciso identificá-la para definir o tratamento mais propício para 

cada caso. 

Segundo o Guia de Referência Rápida Ansiedade generalizada e transtorno 

de pânico da Superintendência de Atenção Primária, da Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro (2013), Ansiedade generalizada (AG) é um distúrbio 

comum, cuja característica central é a excessiva preocupação com diferentes 

eventos, associada a aumento da tensão. Pode acontecer de forma isolada, mas 

geralmente ocorre com outros tipos de ansiedade e transtornos depressivos. 

Transtorno de ansiedade generalizada é mais do que apenas uma sensação 

de angústia ou de aflição. O transtorno de ansiedade generalizada pode significar 

um verdadeiro tormento na vida do doente. O distúrbio é caracterizado como uma 

“preocupação excessiva ou expectativa apreensiva persistente e de difícil controle.” 

Um dos critérios para o diagnóstico é que a situação perdure por, pelo menos, seis 

meses, com a presença de três ou mais sintomas: fadiga, irritabilidade, inquietação, 

tensão muscular, dificuldade de concentração, perturbação do sono e fadiga. 

 

2.2.3 efeitos dos transtornos mentais em adolescentes 

 

Transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que 

prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida 

pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na 

possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter 

prazer na vida em geral. Isto significa que os transtornos mentais não deixam 

nenhum aspecto da condição humana intocado. 

A Adolescência é um período de intensas atividades e transformações na vida 

mental do indivíduo, o que, por si só, leva a diversas manifestações de 

comportamento que podem ser interpretadas por leigos como sendo doença. 

Durante a puberdade, geralmente, a fase inicial das mudanças no aspecto físico é 
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contrária aos modelos de estética ideais. A garota gostaria de já se ver com seios 

fartos, ancas roliças, etc., e o menino desejaria ter a musculatura desejável, barba, 

etc. Essa distonia entre o corpo e a aspiração pode desencadear sérias dificuldades 

de adaptação, uma baixa autoestima, uma falta de aceitação pessoal, resultando em 

problemas depressivos, anoréticos, obsessivo compulsivos, entre outros transtornos.  

Os conflitos tendem a agravar-se muitíssimo mais se este jovem estiver 

inserido numa família que também está em crise. Assim sendo, muitas das 

manifestações ditas normais da adolescência podem se confundir com doenças 

mentais ou comportamentos inadequados.   

2.3 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL EM 
ADOLESCENTES 

 
 

A Organização das Nações Unidas define adolescentes como pessoas de 10 

a 19 anos de idade. Na realidade, são sujeitos que se encontram na segunda 

década da vida e que vivenciam conflitos internos ou situações que podem 

comprometer diretamente sua saúde mental.  

Problemas de saúde mental em adolescentes que não recebem tratamento 

estão associados a baixos níveis de realização educacional, desemprego, uso de 

drogas, comportamentos de risco, criminalidade, saúde sexual e reprodutiva 

precárias, automutilação e cuidados pessoais inadequados. Esses fatores 

intensificam o risco de morbidade e mortalidade prematura. Implicam altos custos 

sociais e econômicos, uma vez que frequentemente evoluem para condições de 

maior desadaptação social e praticas agressivas, com violação de regras. 

Os fatores de risco para problemas em saúde mental são amplamente 

conhecidos e incluem abusos sexuais e físicos vivenciados durante a infância; 

violência na família, na escola e na comunidade; assim como pobreza, exclusão 

social e desvantagem educacional. Doenças psiquiátricas, abuso de drogas por 

parte dos pais e violência conjugal também aumentam os riscos para o adolescente, 

assim como a exposição às alterações sociais e angústia psicológica que 

acompanham conflitos armados, desastres naturais e outras crises humanitárias. O 

estigma dirigido ao adolescente com transtornos mentais e as violações aos direitos 

humanos a que estão sujeitos amplificam as consequências adversas. 
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Assim, problemas de saúde mental de adolescentes representam importante 

desafio de saúde pública no mundo. Medidas preventivas podem ajudar a evitar o 

desenvolvimento e a progressão dos fatores de risco enfrentados por adolescentes. 

A intervenção precoce pode reduzir a gravidade desses fatores de risco a seu 

crescimento e desenvolvimento. 

Adolescentes cujas necessidades em saúde mental são reconhecidas têm 

melhor adaptação em termos sociais, melhor desempenho na escola e são mais 

propensos a se tornarem adultos mais adaptados e produtivos que aqueles cujas 

necessidades não são atendidas. A promoção da saúde mental, a prevenção e o 

tratamento oportunos dos problemas  que surgem na vivência desse ser em 

processo de construção também reduzem a carga sobre os sistemas de saúde. 

A proteção à saúde mental do adolescente começa com os pais e familiares, 

além da escola e a comunidade. Educar esses importantes interessados em relação 

à saúde mental pode ajudar os adolescentes a aumentar suas habilidades sociais, 

ampliar a capacidade de solucionar problemas e intensificar a autoconfiança, o que, 

por sua vez, pode amenizar os problemas em saúde mental e evitar 

comportamentos violentos e de risco. Pinto ACS, Luna IT, Silva AA, Pinheiro PNC, 

Braga VAB, Souza AMA, USP, 2014. 

Estudos epidemiológicos mostram que milhões de pessoas sofrem algum tipo 

de doença mental no mundo e que este número vem sofrendo um aumento 

progressivo, principalmente nos países em desenvolvimento. Casos com sintomas 

ansiosos, depressivos ou somatoformes, mesmo não satisfazendo todos os critérios 

diagnósticos de doença mental, apresentam uma elevada prevalência na população 

adulta. Entretanto, apenas uma pequena parte deles é identificada e tratada, 

aumentando o sofrimento individual e com implicações socioeconômicas 

significativas, pois tais sintomas constituem causa importante de dias perdidos de 

trabalho, além de elevarem a demanda nos serviços de saúde. (Cad. Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, 2006.). 

Segundo Santos, transtorno mental comum se refere à situação de saúde de 

uma população com indivíduos que não preenchem os critérios formais para 

diagnósticos de depressão e/ou ansiedade segundo as classificações CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças), mas que apresentam sintomas 

proeminentes que trazem uma incapacitação funcional comparável ou até pior do 
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que quadros crônicos já bem estabelecidos. Ainda, segundo SANTOS, esse quadro 

clínico, em geral, não faz os pacientes procurarem a assistência necessária, e 

muitas vezes, quando procuram esta assistência, são subdiagnosticados, podendo, 

desta forma, não receber o tratamento adequado. No campo da atenção primária, ou 

da prática médica não psiquiátrica, isto se torna ainda mais relevante se levarmos 

em consideração a presença de comorbidades, que acabam por agravar o 

prognóstico de ambos os problemas, tanto por piora do quadro clínico principal, 

quanto por aderência inadequada aos tratamentos propostos.  

Anteriormente as estimativas de prevalência de problemas mentais eram 

obtidas a partir de populações institucionalizadas, sendo que os estudos 

comunitários só começaram a ser desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. 

As pesquisas epidemiológicas primariamente desenvolvidas em ambientes asilar e 

hospitalar passaram a incluir os serviços de saúde ambulatoriais e, posteriormente, 

se estenderam para estudos de base populacional. Essa mudança na população 

estudada e o desenvolvimento da epidemiologia psiquiátrica tornaram possível 

conhecer melhor a morbidade, em que cerca de 90% das manifestações 

psiquiátricas compõem- se de distúrbios não-psicóticos, principalmente depressão e  

memória e de concentração e queixas somáticas. (Maragno L et al., 2015).  
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3 PLANO OPERATIVO 

 

Situação 
problema 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

PERÍODO 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
 
 
O aumento do 

número de 

adolescentes em 

estado de critico 

de saúde mental. 
 
 
 
 

 

 

Avaliar os 

adolescentes em 

estado do 

adoecimento 

mental no 

município de 

Arraial - Piauí. 

 
Conhecer o perfil 
adolescentes 
atendidas 
psicológico dos 
na Atenção 
Básica da cidade 
de Arraial - PI.  

Setembro 

de 2018 
Realizar 02 palestra e 02 rodas de 

conversa sobre o risco do estado 

emocional adoecido e importância do 

acompanhamento psicológico e da 

orientação psicológica para a população 

e os adolescentes distribuição de 

panfletos, avaliação psicológica, em 

escolas e associação de moradores. 

Para mostrar a importância das ações 

que aproximam este paciente da 

unidade de saúde. 

SARAH NOARAH – 

PSICOLOGA. 

Caracterizar e 

descrever de forma 

clara e objetiva os 

Transtornos 

Mentais na fase da 

adolescência. 

 

Outubro de 

2018 
Enfatizar nas palestras a importância do 

acompanhamento psicológico e da 

orientação psicológica para os 

adolescentes,  
 

SARAH NOARAH – 

PSICOLOGA. 

Organizar um 

serviço para 

atendimento aos 

adolescentes com 

transtornos 

mentais no 

município. 
 

Outubro de 

2018 
Alertar, através de palestras sobre o 

risco  
do estado emocional adoecido; 

 

SARAH NOARAH – 

PSICOLOGA. 
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3.1 ACOMPANHAMENTO 

 

O projeto será avaliado ao termino de cada atividades realizadas, 

questionando-se os participantes e anotando suas opiniões e sugestões sobre os 

problemas dos adolescentes com transtornos mentais. Vale lembrar que a última 

semana do mês de  outubro será reservada para avaliação do trabalho desenvolvido 

e elaboração de um relatório que será entregue aos gestores municipais para que. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que mudanças no processo de trabalho da equipe requer 

planejamento e elaboração de planos que visam  identificar os adolescentes em 

estado do adoecimento mental no município de Arraial - Piauí. Neste sentido, 

execução do projeto requer uma ação conjunta da equipe de saúde, apoio dos 

pontos da rede de atenção à saúde do município, o apoio dos gestores e a 

participação das famílias.  

Destaca-se que, a incorporação de ações de saúde mental na atenção 

básica, para acolher e se responsabilizar por essa clientela, ainda é incipiente e 

requer uma interlocução eficaz entre os diferentes serviços de atenção à saúde, 

para oferecer cobertura assistencial aos portadores de agravos mentais e revelar-se 

como oportuna para a necessária assistência e reabilitação psicossocial do usuário. 

Apesar das dificuldades que poderão advir, existe uma aposta para que esse 

projeto seja implantado, pois são medidas simples e promissoras no sentido de 

contribuir para um controle efetivo de adolescentes em estado do adoecimento 

mental no município de Arraial - Piauí. 
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