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RESUMO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o sistema básico de saúde 

promova ações de rastreamento, encaminhamento e monitoramento das pessoas com 

transtornos mentais. Destaca-se, em particular, os casos de pessoas que apresentam 

sintomas proeminentes de desconforto emocional, não-psicóticos, mas que não preenchem 

os critérios para um diagnóstico formal, segundo o DSM-IV ou o CID-10. Estes casos são 

denominados de Transtornos Mentais Comuns (TMC) ou transtornos psiquiátricos 

menores, cujos sintomas produzem incapacidade funcional, acarretando prejuízo nos 

aspectos pessoal, familiar, social e profissional da vida das pessoas. O objetivo deste 

estudo foi verificar a prevalência de casos suspeitos de TMC em uma população assistida 

por uma equipe do Programa Saúde da Família (PSF) e investigar os fatores associados à 

ocorrência deste fenômeno. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de 

levantamento, de corte transversal e do tipo correlacional. Para a coleta de dados, foi 

utilizado o Self Report Questionnaire (SRQ-20) e um questionário sociodemográfico. Foi 

utilizada uma amostragem aleatória sistemática para a seleção dos sujeitos da população-

alvo. Foram entrevistados 277 moradores, sendo a maioria do gênero feminino (66,40%), 

casado (41,20%), com idade média de 39,05 anos (DP ± 13,54). A maior parte dos 

entrevistados (56%) cursou apenas o ensino fundamental e apresentava renda familiar entre 

um a três salários mínimos (76,05%). Foram realizadas análises estatísticas descritivas, 

univariadas e multivariadas.Os resultados mostraram que a prevalência global de casos 

suspeitos de TMC na população alvo foi de 43,70%. O gênero feminino (48,37%) 

apresentou uma taxa de prevalência significativamente mais elevada de TMC, quando 

comparado ao gênero masculino (34,41%). A variável renda familiar apresentou uma 

relação inversa com a prevalência de TMC. A maior parte dos entrevistados com indicativo 

de TMC declarou fazer uso de algum medicamento. A análise estatística de regressão 

logística indicou que apenas as variáveis uso de medicamento e renda familiar estavam 

associadas significativamente à suspeita de casos de TMC. Os resultados apontaram uma 

elevada prevalência de TMC, nesta população-alvo, comparativamente aos dados de outros 

estudos semelhantes, indicando a necessidade de uma atenção especial por parte do sistema 

básico de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE:  Transtornos Mentais Comuns (TMC), Programa Saúde da Família 

(PSF), Sistema Básico de Saúde.  
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                                                   ABSTRACT 

 

The World Health Organization (WHO) recommends that the management and treatment 

of mental disorders be implemented at the first level of care. Primary health care services 

should do the detection, referring and monitoring of individuals who need mental health 

treatment. Special attention has been addressed to the cases defined as Common Mental 

Disorders (CMD) or minor psychiatric disorders. They refer to people presenting non 

psychotic symptoms of emotional discomfort, which produce functional incapacity, 

regarding their  social, family and professional life, but which do not fulfill the criteria for 

a formal diagnosis according to the DSM-IV or the ICD-10. This study aimed to 

investigate the prevalence of cases suspected of CMD in a population assisted by one 

professional team of the Brazilian Family Health Program (Programa Saúde da Família) 

(PSF) as well as to evaluate its associated factors. A cross-sectional survey study was 

carried out using a systematic sampling procedure for selecting subjects from the target 

population. The Self Report Questionnaire (SRQ-20) as well as a sociodemographic 

questionnaire were administered to a sample of  277 residents. The majority of them was 

females (66,40%), married (41,20%), with average age of 39,05 years old (SD ±  13,54). 

Most of the interviewees (56%) have attended only fundamental school and had a family 

income  from one to three minimum salaries (76,05%). Descriptive univariate and 

multivariate statistical analyses were carried out. Results have shown that the global 

prevalence of cases suspected of presenting CMD in the target population was of 43,70%. 

Females (48,37%) had a prevalence rate significantly higher of CMD, when compared to 

males (34,41%). The variable family income had an inverse relation to the CMD 

prevalence. The majority of the interviewees  suspected of CMD were using medication. 

The logistic regression analysis indicated that only two variables - use of medication and 

family income - were significantly associated to CMD. Results have shown a high 

prevalence of CMD in this target-population, compared to data from other similar studies, 

indicating the need for a special attention to be rendered by the primary health care system 

to detect and treat those cases.  

 

KEY-WORDS: Common Mental Disorders (CMD), Brazilian Family Health Program 

(Programa Saúde da Família - PSF), Primary Health Care Services. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos mentais vêm assumindo um papel de destaque nos programas de 

saúde pública da atualidade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(WHO, 2001), uma em cada quatro pessoas sofrerão algum transtorno mental ou 

comportamental em um dado momento da vida. Estima-se que, em 2001, 

aproximadamente 450 milhões de pessoas no mundo apresentavam algum tipo de 

transtorno mental, neurobiológico ou psicossocial. Estudos apontam que, em 2000, os 

transtornos mentais e neurobiológicos foram responsáveis por 12% do total de anos 

potenciais de vida perdidos, quando ajustados por incapacitação, e estima-se que, em 2020, 

este índice alcance 15% de incapacitação. 

Segundo Kohn, Mello e Mello (2007), o ônus decorrente dos transtornos mentais 

foi analisado incorretamente por muito tempo, uma vez que se considerava apenas o 

número de mortes decorrentes dos transtornos mentais. Os índices apontados pela OMS 

são adequados para doenças agudas que causam morte ou recuperação total do doente. Para 

doenças crônicas e incapacitantes, esta análise deve incluir o cálculo do ônus gerado. 

Dados de 2002 apontam que os transtornos neuropsiquiátricas representam 1% do total de 

mortes por doenças. Em contrapartida, estas doenças são responsáveis por 13% do ônus 

gerado (Kohn et al., 2007). 

O impacto das perturbações mentais afeta tanto o indivíduo como sua família e 

comunidade. A análise dos custos da doença mental pode ser verificada por meio de 

aspectos monetários e não-monetários. Dentre os custos monetários, estão incluídos os 

gastos com a prestação de serviços de saúde e social, a perda do emprego e, 

consequentemente, a redução da produtividade e os níveis de criminalidade e segurança 

pública. Estudos realizados em países europeus mostraram que os gastos com as doenças 

mentais na Holanda representaram 23,2% do total do orçamento da saúde, enquanto no 

Reino Unido foram gastos 22% do orçamento total da saúde, com internações de doentes 

mentais. No Brasil, os gastos com saúde mental, em 2003, representavam 3,1% do total da 

receita destinada à saúde em geral. No entanto, a análise das despesas com saúde mental, 

nos cinco anos posteriores à publicação a 2003, aponta uma queda de 40% na receita para 

ações e serviços em saúde mental (Andreoli, 2007). Com relação aos custos não-

monetários, podemos observar o impacto nas famílias e cuidadores, com mudanças nas 

atividades de rotina, restrição na vida profissional e social, sobrecarga e estresse devido 

aos cuidados prestados aos doentes (WHO, 2001). 
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Apesar do atendimento aos doentes mentais estar assegurado em lei em alguns 

países, muitas pessoas ainda não têm acesso à assistência em serviços públicos e acabam 

buscando atendimento nos serviços privados (Kohn et al., 2007). Dados do Projeto Atlas 

(WHO, 2001) indicam que um terço dos países ainda não possui programas específicos 

sobre saúde mental. O Brasil, apesar de possuir legislação e programas específicos 

direcionados à saúde mental, ainda não oferece acessibilidade a todos que necessitam 

destes serviços. Estudos realizados no contexto brasileiro, por Kohn et al. (2007), 

verificaram que aproximadamente 50% dos portadores de transtornos mentais graves, tais 

como transtorno bipolar e depressão maior, não estão recebendo tratamento. Para os 

portadores de quadros psicóticos não-afetivos, a taxa de não tratamento é ainda maior, 

chegando a 58%. Dentre as consequências geradas pelo não-tratamento dos transtornos 

mentais, podemos citar os baixos níveis de escolaridade, o aumento da violência doméstica 

e o aumento das taxas de mortalidade (Kohn et al. (2007).  

Os dados são ainda mais preocupantes para os casos que apresentam sintomas de 

desconforto emocional, mas que não preenchem os critérios para um diagnóstico, segundo o 

DSM-IV ou o CID-10, também chamados de Transtornos Mentais Comuns (TMC) ou 

transtornos psiquiátricos menores. Apesar deste título ambíguo, o termo Transtornos Mentais 

Comuns (TMC) foi elaborado por Goldberg e Huxley (1992) e trata-se de casos sem 

diagnóstico, mas que apresentam sintomas não-psicóticos, por exemplo: insônia, fadiga, 

sintomas depressivos, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas 

somáticas, que produzem incapacidade funcional das pessoas (Ludermir & Melo Filho, 2002). 

É importante lembrar que, embora inclua a palavra “transtornos”, esse título não se refere 

a um diagnóstico e pode, portanto, dar margem a equívocos.   

Dentre os pacientes que utilizam os serviços básicos de saúde, no Brasil, foi 

encontrada uma prevalência de TMC entre 41% a 55%, indicando uma particularidade dessa 

população (Andreoli, 2007). Contudo, Villano et al., em citação de Andreoli (2007), 

verificaram que apenas 36% dos casos de TMC são identificados pelos clínicos e, desses, 

apenas 45% receberam algum tipo de medicamento (Andreoli, 2007).  

A OMS em suas dez recomendações para a saúde mental no mundo, apontou a 

relevância da atuação do sistema básico de saúde para a promoção de saúde mental nas 

comunidades. Dentre as recomendações, é dado destaque à função das equipes de saúde 

básica no desenvolvimento de ações visando o rastreamento, encaminhamento e 

monitoramento dos usuários que possuem transtornos mentais (WHO, 2001). O Programa 

Saúde da Família (PSF), aprovado em 1993 pela legislação brasileira, emerge como a 
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principal estratégia de organização da atenção básica de saúde no país. Ele é entendido 

como a ‘porta de entrada’ das comunidades aos serviços de saúde pública e tem como 

objetivo o rastreamento, encaminhamento e monitoramento dos usuários com este tipo de 

problema, visando à promoção da qualidade de vida da população adstrita (Ministério da 

Saúde, 2005b). 

A pesquisa sobre a prevalência de transtornos mentais na população atendida pelo 

PSF é ainda escassa no Brasil. Foi realizada uma busca nas bases de dados indexados do 

Scielo e Lilacs, a partir de 1994 quando se iniciou o PSF, nas quais estão publicados os 

principais artigos científicos sobre saúde, com o objetivo de localizar os estudos já 

realizados sobre essa temática. Utilizando o descritor geral Programa Saúde da Família, a 

maioria dos estudos não se referia à saúde mental. Foram encontrados 308 estudos, sendo 

que a maior parte destes (40%) tratava de pesquisas visando investigar outras questões, tais 

como a prevalência de doenças físicas na população ou estratégias utilizadas pelas equipes 

do PSF para solucionar problemas diários. Também foram encontrados 93 artigos que 

descreviam tópicos relacionados ao PSF, por exemplo, o processo de implantação das 

equipes de PSF. Contudo, no que se refere à saúde mental dos usuários, poucos estudos 

foram encontrados. Apenas seis pesquisas investigaram a prevalência e as características 

de Transtornos Mentais Comuns (TMC) na população alvo atendida pelo PSF, 

representando 2% do total de pesquisas encontradas (Costa & Ludermir, 2005; Maragno, 

Goldbaum, Gianini, Novaes & César, 2006; Bandeira, Freitas & Carvalho, 2007; Fortes, 

Villano & Lopes, 2008; Gianini et al., 2008; Gonçalves & Kapczinski, 2008). 

Destes seis estudos, um deles foi realizado em Minas Gerais, outro no Rio de 

Janeiro, dois no estado de São Paulo, um em Pernambuco e um outro estudo foi 

desenvolvido no Rio Grande do Sul. As porcentagens de ocorrência de TMC encontradas 

nestes estudos variaram em uma faixa de 24,95% a 38%, revelando, portanto, a presença 

de uma preocupante realidade, que necessita ser avaliada para um melhor planejamento de 

ações direcionadas a esta clientela. Estudos apontam que a prevalência de Transtornos 

Mentais Comuns na população geral brasileira varia entre 20% a 35% (Andreoli, 2007), 

indicando que em população assistida pelo PSF estes números são mais elevados. Uma 

hipótese que justificaria a diferença da prevalência de TMC nestas populações são as 

características que os usuários de PSF apresentam, tais como baixo nível socioeconômico e 

de escolaridade e precárias condições habitacionais. O estudo realizado em Minas Gerais 

não objetivou analisar a prevalência de TMC, uma vez que não estudou uma amostra 

aleatória da população alvo. A amostra, neste estudo, consistiu de indicação dos 
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profissionais da equipe do PSF das pessoas que, segundo eles, apresentavam problemas 

psicológicos. Este estudo visou a conhecer as características principais dos problemas 

apresentados pelas pessoas apontadas por estes profissionais e não a prevalência de TMC.  

Contudo, não foram encontradas pesquisas, publicadas em periódicos científicos, avaliando 

a ocorrência de TMC na população alvo do presente estudo. Há, portanto, necessidade de 

estudos que investiguem a ocorrência destes problemas de saúde mental nesta população. 

Como foi apontado anteriormente, o número de estudos publicados a respeito dos 

problemas de saúde mental da clientela atendida pelo PSF ainda é insuficiente no contexto 

brasileiro. No que se refere à população alvo do bairro a ser investigado, ainda não foi 

realizado nenhum estudo com este objetivo. Portanto, há uma carência e a necessidade de 

serem realizadas pesquisas de identificação da prevalência e características de TMC nesta 

população. A caracterização dos problemas de saúde mental da população assistida pelo 

PSF é necessária para o desenvolvimento de intervenções voltadas para este contexto 

específico. Isto converge nas diretrizes estabelecidas para os objetivos da atenção primária 

em saúde, que devem focalizar as necessidades específicas de cada comunidade, propondo 

intervenções pautadas na cultura e nas condições sociais. 

Segundo Desrosiers et al.  (1998), serviços ou programas desenvolvidos na área da 

saúde necessitam ser submetidos a avaliações, e uma das primeiras etapas de avaliação 

consiste no levantamento das necessidades de uma população alvo atendida por um serviço 

no domínio da saúde ou saúde mental. Este tipo de avaliação inclui estudos de prevalência 

de transtornos mentais, fundamental para o conhecimento das características e 

particularidades de uma população específica, visando ao desenvolvimento e à melhoria 

dos serviços de saúde e saúde mental. A questão que se coloca, no presente trabalho, é a 

carência de informações sobre a ocorrência de TMC na população assistida pelas equipes 

de PSF, em geral, e na população específica do PSF/Tejuco, em particular, a falta de 

informações sobre as suas necessidades de atendimento em saúde mental.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será feito, inicialmente, um levantamento das principais características e diretrizes 

do SUS. Serão abordados, também, o surgimento e evolução do PSF, como programa de 

atendimento à rede de atenção primária no sistema de saúde brasileiro. Os serviços 

oferecidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) serão mencionados como 

aqueles que proporcionam serviços especializados de saúde mental. A seguir, serão citados 

os principais autores que trataram da avaliação dos serviços de saúde e analisadas as 

principais pesquisas sobre o PSF e os TMC, que é o objeto de estudo da presente pesquisa. 

 

1. O Sistema Único de Saúde  

 

Segundo a WHO (2008), a Declaração de Alma-Ata em 1978 representou um 

marco na definição da Atenção Básica da saúde no mundo como um conjunto de princípios 

e uma variedade de critérios voltados para a organização dos serviços de saúde. O 

estabelecimento das necessidades prioritárias e dos determinantes fundamentais da saúde 

levou à ampliação do conceito de saúde, que, até então, era baseado no modelo biomédico. 

A prática preventiva passou a exercer um papel tão importante quanto o tratamento 

curativo. A partir desta Declaração, aspectos sociais, econômicos e, ainda, iniciativas da 

sociedade civil, foram reconhecidos como parte integrante do processo de saúde. Os novos 

objetivos da saúde básica estão voltados para as necessidades específicas de cada 

localidade, o que leva a traçar intervenções que contemplem a cultura e condições sociais 

de cada comunidade (MS, 2005a; MS, 2005b; WHO, 2008). 

O Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), aprovado em 1988, na Constituição 

Federal, em seus artigos 196 a 201, foi resultado de muitos debates em torno da Reforma 

Sanitária, que estava em processo na década de 1980 no Brasil (Kohn et al., 2007). De 

acordo com a Constituição Federal (1988), em seu artigo 198, as ações e serviços públicos 

de saúde devem ser orientados segundo as diretrizes da descentralização, atendimento 

integral e a participação da comunidade (CF, 1988). Segundo o Ministério da Saúde 

(2007), a diretriz da descentralização diz respeito à forma de operacionalização do SUS, 

que deve contar com uma direção única em cada esfera de governo, com uma rede de 

serviços regionalizada e hierarquizada, dando ênfase à municipalização dos serviços e 

ações de saúde. A descentralização que compõe a estruturação do SUS é entendida não só 

como uma forma de organização que confere aos municípios o poder de administrar os 
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serviços locais, mas, também delega aos gestores locais o poder de decisão. No que se 

refere à diretriz de atendimento integral, este é compreendido como um conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, enfatizando as 

atividades preventivas, sem, contudo, causar prejuízo aos serviços assistenciais. Com 

relação à última diretriz, o Ministério da Saúde (2005a) menciona a participação da 

comunidade na formulação, controle e fiscalização dos serviços de saúde, além do direito 

que cabe a todos de participar dos Conselhos de Saúde, nos diversos níveis 

governamentais, também da elaboração de espaços e atividades, que proporcionem à 

comunidade, meios de intervir na organização e gestão dos serviços (Ministério da Saúde, 

2005a). 

A fim de complementar as diretrizes citadas na Constituição Federal (1988), as 

práticas de saúde pública devem seguir os princípios estabelecidos na Lei Orgânica da 

Saúde – Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dentre esses, podemos citar: o princípio 

da universalidade, no qual é garantido o acesso aos serviços de saúde de qualidade para 

todos, em todos os níveis de assistência independente de contribuição. O princípio da 

igualdade se refere ao oferecimento de um acesso igualitário aos serviços de saúde sem 

preconceito de origem, raça, sexo, orientação sexual ou quaisquer outras formas de 

discriminação ou privilégios. O princípio da intersetorialidade preconiza o 

desenvolvimento de ações integradas entre os serviços de saúde e outras áreas. Este 

princípio tem o objetivo de articular políticas e atividades, maximizando os recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis, favorecendo a 

complementaridade e evitando a duplicidade de meios para fins idênticos.   

Para efetivação da proposta do SUS, foi elaborada pelo Ministério da Saúde a 

atenção primária em saúde. A atenção primária constitui o primeiro nível de atenção à 

saúde e faz parte das prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, que busca o desenvolvimento de práticas 

gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, através do trabalho em equipe.  

Busca-se inverter a lógica anterior, na qual estava em destaque o tratamento da doença nos 

hospitais, centrado exclusivamente no processo de adoecimento. O objetivo da atenção 

primária é a ampliação da atuação da equipe de saúde, visando uma maior resolubilidade 

da atenção por meio de ações básicas e/ou preventivas (Viana & Poz, 2005). É o ponto de 

contato preferencial dos usuários com o SUS, no qual a equipe deve ser capacitada para 
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acolher, detectar e encaminhar os usuários aos serviços especializados de saúde 

(Ministério da Saúde, 2005b). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Brasil, 1998), os pilares da atenção 

primária são: integralidade, qualidade, equidade e participação social. Os pilares da 

integralidade e da participação social, já citados anteriormente, também fazem parte das 

diretrizes do SUS. O pilar da qualidade se refere às condições do atendimento, enquanto 

que a equidade diz respeito ao atendimento sem privilégios ou preconceitos. Para garantir 

este último pilar, cabe ao SUS disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo 

com as necessidades de cada um. 

A proposta do SUS de priorizar a atenção primária compreende uma transformação 

nas estruturas, conceitos e práticas de atuação da saúde. A 30ª Reunião Anual da 

Assembléia Mundial da Saúde, realizada em 1977, dá destaque à importância dos cuidados 

à atenção primária à saúde. Segundo a Conferência de Alma-Ata, os sistemas de saúde 

bem estruturados e comprometidos com a qualidade de vida da população devem priorizar 

a atenção primária à saúde como uma ação integral e permanente ao indivíduo e à 

comunidade a que este pertence (Mendes, 2004; WHO, 2008).  

Desta forma, a atenção primária representa a base do trabalho de todos os níveis de 

saúde e atua de modo a oferecer ações de promoção à saúde, prevenção de doenças, 

tratamento e reabilitação. A WHO (2008) reconhece que, atualmente, a percepção sobre o 

enfoque dado à atenção primária pela Declaração de Alma-Ata, está sendo compreendida 

diferentemente do que há 30 anos, quando foi anunciada. Hoje, a atenção primária é vista 

como uma estratégia inteligente de solucionar problemas, como a equidade no acesso à 

atenção à saúde e a eficácia da prestação dos serviços. O foco da atenção primária são os 

problemas de saúde mais prevalentes de cada grupo social, objetivando modificar as 

condições de vida da comunidade, em função do controle de fatores sociais e ambientais, 

além de hábitos e estilos de vida, com o propósito de estimular atitudes saudáveis e 

eliminar riscos.   

A Declaração de Caracas, anunciada em 14 de novembro de 1990 e adotada pela 

OMS, destacou a necessidade dos serviços de atenção primária de saúde estarem 

articulados à atenção psiquiátrica, de forma a organizar programas segundo as 

necessidades da população, centrados na comunidade e nas redes sociais (WHO, 2001; 

Ministério da Saúde, 2005b; WHO, 2008). Segundo Kohn et al. (2007), um terço dos 

países em todo mundo não possuem programas ou políticas direcionadas à questão da 

saúde mental. O Relatório Mundial da Saúde (WHO, 2001) relata que, mesmo em países 
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desenvolvidos, nos quais os serviços já se encontram estruturados, menos da metade dos 

indivíduos que necessitam de cuidados faz uso dos serviços de saúde mental disponíveis, 

seja por motivos ligados ao estigma ou relativos à insuficiência dos serviços (WHO, 

2001). 

A WHO (2001) propõe o envolvimento das comunidades, das famílias e dos 

doentes mentais na elaboração e aprovação das decisões sobre políticas, programas e 

serviços a serem implantados em cada comunidade. Também deve ser monitorizada a 

adesão ao tratamento e os resultados esperados após cada intervenção, assim como os 

efeitos adversos. É relevante destacar a importante colaboração que os doentes podem 

oferecer na fase de monitoramento (WHO, 2001).  

Segundo Andreoli (2002), o orçamento da saúde mental no Brasil é de 2,5% do 

orçamento total da saúde. Apesar deste índice ainda estar distante do orçamento de países 

desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos que investem, respectivamente, 11 e 6%, o 

Brasil investe mais em saúde mental do que a maioria dos países da América Latina. 

Contudo, parte da população ainda não tem acesso aos atendimentos públicos destinados 

aos doentes mentais (Andreoli, 2007). 

A OMS patrocinou, na década de 1990, um estudo internacional epidemiológico, 

com o objetivo de verificar a prevalência de TMC nas populações atendidas pelas unidades 

de Atenção Básica de saúde em 15 países, incluindo o Brasil. Este estudo apontou uma alta 

prevalência de TMC, indicando uma taxa em torno de 23% em todos os países 

participantes. Maragno et al. (2006) citaram pesquisas realizadas no contexto internacional 

nas quais a prevalência de TMC variou de 23,9% em comunidade rural na África do Sul a 

52% em Santiago, Chile. Segundo Fortes et al. (2008), pesquisas internacionais apontam 

uma prevalência de 18% a 27% de TMC nas comunidades, apresentando taxas mais baixas 

do que as mencionadas por Maragno et al. (2006), mas confirmando os resultados 

encontrados no estudo da WHO. De acordo com o mesmo autor, os resultados da 

prevalência de Transtornos Mentais Comuns nas populações brasileiras variaram entre 

19% e 40% (Fortes et al., 2008). Com relação aos transtornos mentais graves, dados da 

literatura indicam uma prevalência de 3% na população em geral (Andreoli, 2007). Kohn 

et al. (2007) verificaram que há uma maior prevalência de transtornos mentais nas classes 

sociais mais baixas. Também observaram que há uma menor aplicação de recursos nestas 

classes, provocando uma carência ainda maior de atendimento nestas populações (Kohn et 

al., 2007).  
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2. O Programa Saúde da Família e a Saúde Mental  

 

Com o objetivo de consolidar as diretrizes do SUS e garantir o acesso de toda a 

população ao sistema público de saúde, em 1991, o Ministério da Saúde aprovou, em 

caráter nacional, o Programa dos Agentes Comunitários (PAC) (Portaria nº 648, 2006), já 

existente em alguns estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará. A partir desta 

experiência, a família passa a ser o foco de ação da saúde e não mais o indivíduo. Também 

foi neste programa que se introduziu a noção de número delimitado de famílias por Agente 

Comunitário de Saúde e, consequentemente, área de cobertura (Viana & Poz, 2005). 

A princípio, o PAC foi implantado com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil 

e materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, ampliando a cobertura dos 

serviços de saúde nas áreas mais pobres. No entanto, a partir da experiência do Programa 

dos Agentes Comunitários, principalmente no estado do Ceará, observou-se a necessidade, 

pelo próprio Ministério, de ampliação desta política, sendo, então, elaborado o Programa 

Saúde da Família (PSF) (Viana & Poz, 2005). O então Ministro da Saúde, Henrique 

Santillo, aprova em agosto de 1993, a criação e implantação do PSF nos vinte e seis 

estados mais o Distrito Federal. Segundo Santillo, citado por Viana e Poz (2005), o PSF 

representa uma mudança nas estratégias de assistência à saúde pública do país, que, até 

então, priorizavam as ações curativas, deixando em segundo plano as práticas preventivas. 

Desta forma, o PSF é uma importante estratégia governamental, que tem a finalidade de 

reordenar o modelo assistencial, tendo como foco ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de forma integral e contínua. Os 

profissionais das equipes de saúde devem formar vínculos com a comunidade, orientando-

as de forma a construírem um ambiente saudável. A estratégia governamental utilizou-se 

dos Agentes Comunitários de Saúde para intermediar o contato da população com os 

postos de saúde, garantindo que todos tivessem acesso aos serviços, de preferência no 

nível primário de atenção (Portaria nº 1886, 1997; Viana & Poz, 2005; Portaria nº 648, 

2006). 

O Programa Saúde da Família conta com equipes multidisciplinares como eixo 

central. Essas são compostas basicamente por: um médico generalista, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e seis a doze agentes comunitários. É possível ainda que a equipe 

seja ampliada e passe a contar com um dentista e um auxiliar de consultório odontológico 
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(Alves, 2009). De acordo com os dados do DATASUS, em 2009, o país contava com 

31.500 equipes, que atuavam em 5.296 municípios. O estado de Minas Gerais apresentava, 

em 2010, 66,50% de sua população com cobertura pelo PSF (Ministério da Saúde, 2010). 

Cada equipe é responsável pelo acompanhamento de aproximadamente 4 mil 

pessoas numa área geográfica delimitada, caracterizando-a como hierarquizada e 

regionalizada, como preconizado pelo SUS. A aproximação das equipes de saúde, 

principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde com a população, possibilita o 

estabelecimento de vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a comunidade, 

estimulando-a a se organizar a fim de exercer o controle social de sua respectiva área. 

Por seus princípios, objetivos e metas, o Programa Saúde da Família foi, nos 

últimos anos, a mais importante mudança na organização já realizada na saúde pública do 

Brasil. Foi uma estratégia inovadora na reorganização do serviço de saúde. Através do 

PSF, o Ministério da Saúde pretendeu priorizar a atenção primária, reorganizando a forma 

de prestação de assistência à saúde. Contudo, segundo Viana e Poz (2004), ainda é 

predominante no país o modelo assistencial caracterizado pela prática hospitalocêntrica e 

individualizada, pela utilização irracional dos recursos tecnológicos disponíveis e pela 

baixa resolutividade, gerando alto grau de insatisfação para todos os participantes do 

processo: gestores, profissionais de saúde e população que utiliza os serviços. 

Segundo os princípios traçados pela atenção primária, o PSF deve procurar 

compreender a saúde das pessoas por meio do reconhecimento das variáveis existentes em 

seu contexto diário, contemplando fatores relacionados ao ambiente físico, aos aspectos 

sociais, tendo uma visão ampliada do processo saúde/doença do usuário. Através das 

trocas de experiências entre a equipe de saúde e a comunidade, o programa propõe a 

humanização e adequação da assistência prestada em suas práticas de saúde, objetivando a 

satisfação dos usuários e conscientizando-os de que saúde é um direito do cidadão e um 

alicerce da qualidade de vida. Quando necessário, as equipes de saúde oferecem 

atendimento domiciliar aos usuários como alternativa aos tratamentos realizados no 

ambiente hospitalar (Ministério da Saúde; 2000; Ministério da Saúde, 2003; Ministério da 

Saúde, 2005b; Portaria nº 648, 2006).  

O modelo de atenção preconizado pelo Programa Saúde da Família já foi testado 

em vários países com contextos culturais de diferentes dimensões e níveis diferenciados de 

desenvolvimento socioeconômico, como, por exemplo, o Canadá, o Reino Unido e Cuba. 

Os resultados apontam que este programa atende adequadamente à demanda de 85% dos 



21 

 

casos clínicos apresentados na população assistida, evitando que os casos sejam levados 

para unidades mais complexas de atendimento (Ludermir & Melo Filho, 2002).  

Um dos maiores desafios a serem enfrentados no cotidiano das equipes de PSF está 

relacionado com questões da Saúde Mental. Observa-se que, embora tenha havido avanços 

com a implantação do SUS e a Reforma Psiquiátrica, as políticas públicas não conseguem 

responder à demanda de numerosos e complexos problemas ligados à atenção em saúde 

mental nos municípios, de forma a garantir a integralidade do cuidado (Ministério da 

Saúde, 2005b). 

A OMS (WHO, 2001) trata as doenças mentais como um dos maiores problemas 

de saúde pública da atualidade. Segundo dados do Ministério da Saúde (Ministério da 

Saúde, 2005b), há uma prevalência de 3% de transtornos mentais graves e persistentes na 

população em geral. As limitações decorrentes das doenças mentais como a depressão, a 

dependência ao álcool e a esquizofrenia, permaneceu por um longo tempo, subestimado. 

Esta situação pode ser atribuída à forma pela qual era realizada a avaliação do impacto 

dessas doenças à sociedade. A avaliação era baseada apenas no número de mortes 

decorrentes destas doenças, desconsiderando o número de pessoas incapacitadas (Kohn et 

al., 2007). Esses dados são expressivos e apontam para necessidade de articulação entre a 

saúde mental e o Programa Saúde da Família. A doença mental também está relacionada a 

doenças de outros aparelhos do corpo, por exemplo: cardiovasculares, hipertensão e 

pulmonares. Além dos aspectos físicos, podemos relacionar outros fatores que contribuem 

para a qualidade da saúde mental dos indivíduos, como a violência, os homicídios e o 

abuso de substâncias (Kohn et al., 2007). 

De acordo com os dados do Projeto Atlas da OMS, um terço de todos os países não 

possui programas específicos sobre saúde mental. No Brasil, há uma política nacional de 

saúde mental que desenvolve programas e serviços de saúde comunitários direcionados 

aos doentes mentais. A legislação brasileira prevê ainda a proteção dos doentes mentais 

(Kohn et al., 2007). 

Mesmo o Brasil possuindo programas específicos de saúde mental, nem todos têm 

acesso aos serviços e recorrem aos serviços privados. Estudos apontam que a maioria dos 

portadores de doenças mentais no Brasil não está recebendo tratamento especializado. 

Segundo estudos descritos por Kohn et al. (2007), aproximadamente metade dos doentes 

mentais portadores de transtorno bipolar e depressão maior não estão recebendo 

tratamento, enquanto que para os psicóticos não-afetivos os índices chegam a 58% de não-

tratamento (Kohn et al., 2007). 
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Gianini et al. (2008) destacam que há uma confrontação cotidiana das equipes de 

PSF com um grande número de pacientes apresentando diversas enfermidades mentais. 

Devido à falta de preparo das equipes em resolver problemas de saúde mental, estes 

profissionais vem desenvolvendo cuidados a estes pacientes orientados pelo modelo 

biomédico. A política de humanização das ações de saúde fomenta importantes mudanças 

no sistema de saúde do país, visando modificações significativas das práticas e saberes na 

área da saúde mental.  

Os cuidados na comunidade devem contemplar uma ampla variedade de serviços 

em contextos locais, por exemplo: intervenções direcionadas às incapacidades e aos 

sintomas, tratamento e serviços estabelecidos de acordo com o diagnóstico e as 

necessidades individuais, e serviços oferecidos a partir da parceria da equipe de saúde 

mental e comunidade (WHO, 2001; WHO, 2008).  O não tratamento das doenças mentais 

acarreta graves consequências à sociedade: aumento da pobreza, maior número de 

gestações na adolescência, pior qualidade de vida e outros (Kohn et al., 2007). 

O PSF, por trabalhar com população adstrita e, consequentemente, conhecendo 

cada membro desta população, poderá tornar-se o meio mais eficaz de acolher, fornecer 

informações precisas e apresentar respostas a seus problemas, remetendo ao princípio da 

resolutividade estabelecido na Lei Orgânica da Saúde – Lei n 8.080 (1990). Este princípio 

estabelece a eficiência na capacidade de resolução das ações e serviços de saúde por meio 

da assistência integral, resolutiva, contínua e de boa qualidade a todos que recorrem ao 

serviço público de saúde. Desta forma, observamos que o PSF pode exercer a função de 

“porta de entrada” do doente mental aos serviços públicos de saúde.  

Segundo Kohn et al. (2007), há menor volume de recursos destinados ao 

tratamento dos transtornos mentais nas classes baixas. Em contraposição, há uma maior 

prevalência de transtornos mentais nestas camadas sociais, implicando na falta de 

tratamento. O mesmo autor aponta a possibilidade de que a desigualdade social influencie 

a incidência dos transtornos mentais. Segundo estudos, há uma proporção de 4:1 para 

depressão entre os analfabetos comparados aos universitários. Também foi observado que 

há uma menor incidência de depressão entre os brancos (Andreoli, 2007). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2001), a detecção e o 

encaminhamento do doente mental devem ocorrer no serviço básico de saúde. Para isso, é 

necessário que os programas de formação e atualização dos profissionais da saúde básica 

incluam questões de saúde mental, a fim de otimizar o atendimento das necessidades desta 

clientela. A preocupação com a eficácia dos tratamentos parte do princípio de que os 
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cuidados prestados aos pacientes em sua própria comunidade produzem melhores efeitos 

sobre os resultados e sobre a qualidade de vida destas pessoas.  

A equipe do PSF deve ser capaz de acolher o paciente, detectar os principais sinais 

e sintomas e encaminhar o paciente para os serviços especializados, a fim de atender à 

demanda do indivíduo (Portaria nº 648, 2006). No Brasil, os serviços de saúde mental 

especializados e intensivos são de responsabilidade dos Centros de Atenção Psicossocial – 

CAPS, de acordo com a Portaria nº 224/92. Segundo as orientações da WHO (2001), a 

detecção e, consequentemente, a intervenção precoce, possibilitam interromper ou 

diminuir o ritmo da evolução da doença, assim como o controle dos sintomas e a melhoria 

dos resultados do tratamento (WHO, 2001). É relevante mencionar a importante 

contribuição que os serviços de prevenção podem proporcionar. Os números gerados pela 

incapacidade dos doentes mentais devem mostrar o quanto estes tratamentos merecem 

destaque no planejamento das políticas de saúde pública (Kohn et al., 2007).   

Para atingir estes objetivos, devem ser priorizadas ações que garantam não apenas 

a detecção de novos casos, mas também a continuidade do cuidado, entendida como o 

sistema de referência e contra-referência, no qual, o usuário, a qualquer momento tenha à 

sua disposição, um local que o acolha, atenda às suas necessidades imediatas, forneça as  

orientações necessárias ou uma referência que o acompanhe no tratamento, tendo em vista 

a integralidade do cuidado. O acolhimento deve ocorrer de forma humanizada e deve 

informar o paciente sobre como ele utilizará os recursos do sistema de saúde. As 

informações claras e precisas devem ser fornecidas em todos os níveis de atendimento, 

fazendo com que o tratamento tenha sentido e continuidade, evitando o desperdício de 

recursos e repetições de procedimentos. Para um tratamento eficaz e de qualidade 

direcionado aos doentes mentais, as intervenções devem estar alicerçadas na 

farmacoterapia, psicoterapia e na reabilitação psicossocial (WHO, 2001). 

Os doentes mentais, assim com os familiares, possuem uma série de necessidades 

que, além de serem múltiplas e variadas, modificam no decorrer do tempo. Portanto, é 

fundamental a continuidade da assistência (WHO, 2001).  

É importante a existência de uma rede de informações entre as instituições, a fim 

de se conhecer as características da população que busca atendimento direcionado à saúde 

mental e quem está responsável por esta população. O fluxo de pacientes nos diversos 

níveis gerará informações que deverão alimentar um sistema eficiente de informações, 

propiciando ações de avaliação periódica dos serviços. Esta prática corresponde ao que o 

Ministério da Saúde (2005b; Portaria nº 648, 2006) denomina monitoramento dos 
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indicadores de saúde, que corresponde a uma parte do processo avaliativo, que abrange a 

coleta, processamento e análise de dados destes indicadores (Ministério da Saúde, 2005b; 

Portaria nº 648, 2006). Desta forma, tão importante como avaliar os serviços prestados à 

comunidade é conhecer as principais características que esta população apresenta, a fim de 

orientar as decisões a serem tomadas (Desvosiers et al., 1998). Por isto, o presente 

trabalho visa levantar o perfil de saúde mental dos usuários do programa de saúde da 

família, buscando apontar indicadores que subsidiem a organização destes serviços. 

 

3. Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS  

 

A necessidade de construção de uma rede de assistência às pessoais com 

transtornos mentais, portadores de diagnósticos graves e persistentes, levou o Ministério da 

Saúde a instituir os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Estes serviços teriam como 

objetivo receber os encaminhamentos de casos de transtornos mentais que pudessem ser 

detectados pelo PSF, referentes a pacientes que necessitassem de cuidados intensivos por 

uma equipe multidisciplinar. Os CAPS surgiram, na década de 1980, como estratégia 

alternativa de organização de uma rede substitutiva aos hospitais psiquiátricos (Ministério 

da Saúde, 2005a; Ministério da Saúde, 2005b; Delgado et al., 2007). 

A rede de atenção à saúde mental brasileira está inserida no Sistema Único de 

Saúde (SUS). A organização do sistema de saúde brasileiro em forma de rede, e não 

apenas serviços e ações isoladas, busca responder à complexidade das demandas de 

inclusão de pessoas tradicionalmente estigmatizadas. Esta articulação em rede de diversos 

serviços e setores busca promover a resolutividade, promoção da autonomia e da cidadania 

de pessoas com transtornos mentais.  

As diretrizes que orientaram a formação dos CAPS estão fundamentadas no 

compromisso firmado pelo Brasil, na assinatura da Declaração de Caracas, e pela 

realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental. São serviços de saúde mental que 

seguem os princípios da territorialidade e descentralização preconizados nas diretrizes do 

SUS. A população alvo de atendimento dos CAPS são aqueles que necessitam de 

tratamento por sofrerem com transtornos mentais (psicoses, neuroses graves e demais 

quadros), cuja severidade e/ou persistência justifique sua permanência em um órgão ou 

programa de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. A 

articulação entre a rede básica de saúde (PSF) e o CAPS busca efetivar a diretriz de 

acessibilidade estabelecida na legislação do SUS. Esta articulação também visa ampliar e 
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tornar mais eficazes os serviços oferecidos em ambos setores (Ministério da Saúde, 2005b; 

Delgado et al., 2007).  

É objetivo dos CAPS oferecer atendimento clínico diariamente, evitando as 

reinternações hospitalares, promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais 

através de ações intersetoriais, regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde 

mental em sua área de abrangência e dar suporte à equipe que presta serviços de atenção à 

saúde mental na rede básica. Portanto, percebemos que na rede de atenção à saúde dos 

municípios, é função dos CAPS a prestação de serviços especializados em saúde mental 

em sua territorialidade e a organização e suporte de tudo que se refere à saúde mental do 

município. Os CAPS visam oferecer uma atenção extra-hospitalar em saúde mental, de 

forma a preservar e fortalecer os vínculos sociais das pessoas com transtornos mentais em 

sua comunidade de origem (Ministério da Saúde, 2005; Delgado et al., 2007).  

De acordo com os registros da literatura da área (Ministério da Saúde, 2005b; Kohn 

et al., 2007) o número de CAPS passou de 0,10/100.000 habitantes em 1998 para 

0,25/100.000 habitantes em 2003. Contudo, a distribuição dos serviços dentre as diversas 

regiões do país apresenta-se de forma desigual. Apesar do número de CAPS nas regiões 

mais pobres ter, ao menos dobrado, o ritmo de crescimento do número destes serviços na 

região sudeste é muito mais elevado (Kohn et al., 2007). Segundo dados do Ministério da 

Saúde (Ministério da Saúde, 2005b), o país conta com 1.326 CAPS em todo território, dos 

quais 443 (33,41%) estão localizados na região sudeste (Ministério da Saúde, 2005b). 

A organização dos CAPS varia em função da capacidade de atendimento, da 

clientela e do porte. Os CAPS I são unidades de menor porte, implantados em municípios 

com população entre 20 mil e 50 mil habitantes. Neste tipo de CAPS, a equipe mínima é 

composta por nove profissionais de ensino médio e superior. Sua clientela é formada por 

cerca de 240 pessoas/mês, adultas, com transtornos mentais graves e persistentes e 

transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. O funcionamento ocorre durante 

os cinco dias úteis da semana (Ministério da Saúde, 2005a; Ministério da Saúde, 2005b; 

Delgado et al., 2007).  

Os CAPS II, que são classificados como de médio porte, são destinados a 

municípios com mais de 50 mil e menos de 200 mil habitantes. Estes serviços contam com 

uma equipe mínima de doze profissionais de nível médio e superior. O funcionamento 

ocorre durante os 05 dias úteis da semana, com atendimento aproximado de 360 pessoas. 

Os CAPS III são serviços de grande porte, estruturados para município com mais de 200 

mil habitantes. Funcionam 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, inclusive nos 
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feriados. Quando necessário, é realizado acolhimento noturno, que varia entre internações 

curtas de apenas algumas horas até internações de, no máximo, sete dias. A equipe mínima 

é composta de 16 profissionais entre nível médio e superior. Também conta com os 

serviços de uma equipe noturna e de final de semana. Neste tipo de CAPS, são atendidas 

cerca de 450 pessoas por mês (Ministério da Saúde, 2005a; Ministério da Saúde, 2005b; 

Delgado et al., 2007).  

Há, também, os CAPSi e os CAPSad. Os primeiros são especializados nos serviços 

direcionados a crianças e adolescentes com transtornos mentais. Oferecem atendimento os 

cinco dias úteis da semana, com acompanhamento aproximado de 180 crianças e 

adolescentes por mês. Este tipo de CAPS é implantado em municípios com mais de 200 

mil habitantes e contam com uma equipe mínima de 11 profissionais de nível médio e 

superior. Já o CAPSad é especializado no atendimento de pessoas em uso abusivo e 

prejudicial de álcool e outras drogas. Assim como os CAPSi, os CAPSad estão previstos 

para atender à demanda de municípios com mais de 200 mil habitantes. Seu funcionamento 

também ocorre nos cinco dias úteis da semana, sendo o atendimento oferecido para cerca 

de 240 pessoas por mês. A equipe mínima exigida para seu funcionamento é de 13 

profissionais de nível médio e superior (Ministério da Saúde, 2005a; Ministério da Saúde, 

2005b; Delgado, 2007). 

 

4. Avaliação de Serviços de Saúde e Saúde Mental 

 

Segundo o relatório da OMS que orienta os serviços da atenção primária (WHO, 

2008), há um reconhecimento, por parte dos gestores, de que houve progressos na área da 

saúde após as transformações realizadas neste setor, descritas acima. Estes progressos se 

referem às mudanças de foco da doença para o indivíduo, priorizando o atendimento das 

necessidades das comunidades, de acordo com as demandas locais. Contudo, foi 

observado que ainda há uma carência de dados que forneçam informações mais precisas 

sobre estes progressos. Estes dados poderiam ser obtidos através de avaliação dos 

resultados das intervenções clínicas, avaliações de custo/benefício ou através de avaliação 

do impacto dos serviços prestados na saúde da população (WHO, 2008). 

Em conformidade com estas orientações para os serviços de atenção primária em 

geral e, com o objetivo de maximizar a qualidade dos serviços de saúde mental, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que seja feita uma avaliação periódica 

e sistematizada destes serviços. Segundo a OMS, a avaliação dos serviços possibilita 
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conhecer e melhorar as intervenções desenvolvidas e, consequentemente, adaptar os 

serviços de acordo com as condições da realidade na qual se aplicam (WHO, 2001).  

A OMS sugere no documento “10 Recomendações da WHO para saúde mental” 

(2001), a criação de novos indicadores de saúde mental das comunidades, que superem 

aspectos fragmentados, até então utilizados, como o número de internações e o número de 

medicamentos consumidos. A OMS orienta, ainda, que estes indicadores devem 

contemplar tanto aspectos quantitativos, referentes ao número de indivíduos com agravos 

mentais, quanto a qualidade dos cuidados que os usuários recebem na comunidade (WHO, 

2001).  

Em seu último item das recomendações, a OMS aponta a escassez de pesquisas 

avaliativas nos países em desenvolvimento sobre os aspectos biológicos e psicossociais da 

saúde mental. Estas informações são necessárias para compreender o percurso do 

transtorno mental, possibilitando propor intervenções mais eficazes. É relevante o 

desenvolvimento de pesquisas de investigação, segundo bases internacionais, visando 

compreender as possíveis variações da doença mental, em diferentes contextos. Este tipo 

de pesquisa possibilita o aprofundamento dos conhecimentos sobre os fatores que 

interferem na causa, evolução e resultado dos transtornos mentais (WHO, 2001).  

Dados do Ministério da Saúde (2005b) apontam que a avaliação do sistema de 

saúde brasileiro, em geral, ainda são práticas incipientes, sendo utilizadas mais com 

objetivos prescritivos, burocráticos e punitivos (Ministério da Saúde, 2005b). Contudo, o 

governo federal tem investido na institucionalização do processo de avaliação do sistema 

de saúde, como pode ser observado pela criação da Coordenação de Acompanhamento e 

Avaliação da Atenção Básica, pelo Departamento de Atenção Básica (CAA/DAB). Esta 

coordenação tem como missão o monitoramento e avaliação dos serviços de Atenção 

Básica, fornecendo dados à gestão do sistema de saúde. A CAA/CAB também tem o 

propósito de estimular o processo de avaliação nas três instâncias do SUS (Ministério da 

Saúde, 2005c). 

Dentre as atribuições da CAA/DAB, está a de identificar fatores relevantes das 

comunidades que demandam monitoramento e avaliação, que são denominados como 

Estudos de Linha de Base (Ministério da Saúde, 2005c). Desta forma, o Ministério da 

Saúde reafirma a necessidade de se realizar estudos e pesquisas sobre a Atenção Básica, 

sendo que uma parte destas deve ter como objetivo identificar as demandas das 

comunidades locais. Estes estudos podem, consequentemente, auxiliar o processo 



28 

 

decisório sobre as intervenções que devem ser realizadas para atender a essas necessidades 

(Ministério da Saúde, 2005c).  

Vários autores abordaram a importância da avaliação dos serviços de saúde. Reis et 

al. (1990) relataram que o processo de avaliação é tão antigo quanto esses serviços. No 

entanto, estes estudos não apresentaram rigor metodológico necessário. O primeiro estudo 

que lança mão da sistematização da avaliação data de 1910 (Reis et al., 1990). Em função 

do aumento desenfreado dos custos dos serviços de saúde, tornou-se necessária a prática 

da avaliação como forma de garantir a qualidade dos serviços com menor custo 

(Contandriopoulos et al., 1996). 

Donabedian (1992) desenvolveu um modelo de avaliação baseado em três 

dimensões: avaliação da estrutura, do processo e dos resultados. Grande número de 

estudos tem adotado este modelo, indicando o destaque de sua teoria no contexto de 

avaliação dos serviços de saúde (Reis et al., 1990). Segundo Donabedian (Reis et al., 

1990), a avaliação dos serviços contempla sempre dois aspectos: o desempenho técnico do 

profissional e as condições éticas estabelecidas entre o profissional e o paciente. Para este 

autor, a avaliação se propõe a verificar o sucesso do desempenho do profissional da saúde. 

O constante monitoramento dos indicadores de qualidade dos serviços possibilita detectar, 

o mais precoce possível, irregularidades nas práticas estabelecidas e efetuar as devidas 

correções (Reis et al., 1990).  

Para Donabedian (1992), a avaliação da estrutura diz respeito às características 

relacionadas aos recursos do serviço. É composta por aspectos como: a organização dos 

atendimentos realizados, as instalações oferecidas aos pacientes, os recursos humanos 

disponíveis. A avaliação do processo analisa as intervenções terapêuticas realizadas de 

acordo com as necessidades apresentadas pelo paciente. A avaliação dos resultados tem 

como foco os efeitos do tratamento no estado de saúde dos indivíduos ou da população 

(Reis et al., 1990).  

Ampliando o enfoque teórico dado por Donabedian (1992) ao processo de 

avaliação, está a perspectiva de Desrosiers et al. (1998), que entende a avaliação como um 

instrumento precioso de coleta de dados para serem utilizados em momentos de tomada de 

decisão. Desrosiers et al. (1998) atribuem duas finalidades para o processo de avaliação, 

segundo perspectivas distintas: a perspectiva formativa e a somativa. A avaliação 

formativa visa fornecer informações sobre o processo para a gestão, a fim de introduzir 

melhorias nas intervenções do serviço utilizado. A perspectiva somativa avalia os 

resultados e efeitos do tratamento sobre o estado de saúde dos usuários, possibilitando 
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decidir sobre a manutenção, expansão ou interrupção do serviço. O tipo de avaliação, 

formativa ou somativa, busca responder questões distintas e deve ocorrer em função do 

momento do serviço no qual será desenvolvida. Segundo Desrosiers et al. (1998), a 

avaliação somativa de serviços ou programas de saúde inclui: avaliação das necessidades, 

avaliação das possibilidades de ação, avaliação da implantação, avaliação dos efeitos e 

avaliação dos rendimentos (Desrosiers et al., 1998).  

A avaliação das necessidades tem a finalidade de levantar os principais problemas 

de uma comunidade e apontar a sua complexidade, de forma a traçar o perfil daquela 

população. Esta avaliação permite assegurar a pertinência de um programa ou intervenção, 

motivo pelo qual esta avaliação também é conhecida como avaliação da pertinência. Este 

tipo de avaliação responde a questões relacionadas à organização de um novo programa ou 

a modificações dos programas já existentes. Nesta última situação, a avaliação se torna 

relevante para confirmar a pertinência do serviço, tendo em vista as novas demandas da 

populações alvo (Desrosiers et al., 1998). Esse tipo de avaliação é também descrito por 

Selltiz et al. (1976b), sob a denominação de pesquisas de levantamento. 

A avaliação das possibilidades de ação constitui o levantamento de todas as 

estratégias de intervenção possíveis, capazes de solucionar os problemas levantados na 

avaliação das necessidades. Esta avaliação ocorre antes do serviço ser implantado 

efetivamente e tem como foco cumprir metas e objetivos, selecionando a estratégia de 

ação mais adequada para atingir as finalidades propostas. Para tanto, é fundamental que os 

objetivos a serem atingidos estejam claramente definidos. A escolha do modo de 

intervenção deve observar as particularidades do meio de implantação e dos recursos 

disponíveis (Desrosiers et al., 1998). 

A avaliação da implantação busca descrever as etapas necessárias para efetivação 

do programa, para alcançar os resultados propostos. Para isto, são analisados, 

detalhadamente, os diversos fatores envolvidos durante a implantação de um serviço ou 

programa. Uma grande vantagem desta etapa de avaliação consiste na possibilidade de 

modificação de parte ou da totalidade de uma intervenção, no decorrer do processo de 

implantação de um serviço. Também é possível verificar a diferença entre a intervenção 

planejada e a intervenção efetivamente implantada, relacionando às características 

contextuais. Uma outra perspectiva a ser analisada neste tipo de avaliação é a de investigar 

a relação entre o contexto da implantação dos serviços e os efeitos obtidos (Desrosiers et 

al., 1998). 
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A avaliação dos efeitos visa relacionar os resultados observados às intervenções 

realizadas pelo serviço. Esta avaliação requer que o serviço esteja em funcionamento por 

um período suficiente, para que se possam analisar seus efeitos. Os critérios adotados para 

garantir a causalidade dos efeitos em função dos serviços devem ser rigorosamente 

estabelecidos. Nesta avaliação, são analisadas diversas estratégias de intervenção para um 

mesmo objetivo, buscando identificar qual delas apresentou melhores resultados. Através 

desta avaliação, deve ser possível verificar se diferentes contextos interferem nos 

resultados de um mesmo serviço (Desrosiers et al., 1998).  

A avaliação dos rendimentos analisa a relação entre os resultados obtidos e os 

recursos despendidos pelos serviços. No entanto, esta análise é controversa, uma vez que 

nem sempre os valores de julgamento dos interventores estão de acordo com os valores 

adotados pelos detentores dos recursos (Desrosiers et al., 1998).  

Após uma revisão sobre as diversas definições existentes sobre a avaliação, 

Contandriopoulos et al. (1996) adotam a concepção de avaliação como um julgamento de 

valor sobre uma determinada intervenção ou de parte desta, visando fornecer informações 

para subsidiar o processo de tomada de decisão. Este julgamento pode ser compreendido 

segundo duas perspectivas: a avaliação normativa, que avalia a aplicação de critérios e de 

normas nos serviços, e a pesquisa avaliativa, que utiliza os procedimentos científicos para 

avaliar os efeitos do tratamento (Contandriopoulos et al., 1996). 

Segundo Contandriopoulos et al. (1996), a avaliação normativa busca analisar um 

serviço em termos de sua conformidade com as normas estabelecidas, utilizando como 

indicadores a avaliação da estrutura, do processo e dos resultados, corroborando com o 

modelo der Donabedian (1992), mencionado acima. Com relação à pesquisa avaliativa, 

trata-se de uma análise, através de meios científicos, da pertinência, dos fundamentos 

teóricos, da produtividade, dos efeitos e dos rendimentos de uma intervenção, levando em 

conta o contexto no qual esta foi implantada. A pesquisa avaliativa tem o propósito de 

auxiliar o processo de decisões. Este modelo de avaliação é semelhante à teoria de 

Desrosiers et al. (1998), diferindo, apenas, porque na pesquisa avaliativa proposta por 

Contandriopoulos et al. (1996), todo processo ocorre após a implantação dos serviços, 

enquanto que na elaboração de Desrosiers et al. (1998), as duas primeiras etapas de 

avaliação (avaliação das necessidades e avaliação das possibilidades de ação) ocorrem 

antes da efetivação do serviço (Contandriopoulos et al., 1996).  
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5. Descrição das Pesquisas sobre TMC 

 

 Foram feitas diversas buscas nas bases indexadas Scielo e Lilac, a partir do ano de 

1994, utilizando independentemente, os seguintes descritores: transtornos psiquiátricos 

menores, Transtornos Mentais Comuns e Programa Saúde da Família. Os resultados 

encontrados estão descritos a seguir e indicam que apenas seis estudos se referiam à 

ocorrência de TMC em populações atendidas pelo PSF.  

A busca utilizando o descritor ‘transtornos psiquiátricos menores’ resultou na 

identificação de sete artigos, porém não relacionados ao PSF. Destes, três analisaram a 

prevalência de TMC em populações específicas como, por exemplo, em trabalhadores 

rurais. Dois artigos investigaram a relação entre aspectos espirituais e religiosos e a 

ocorrência de TMC, e outras duas pesquisas analisaram a associação de TMC a outros 

fatores como, por exemplo, o sedentarismo.  

A busca realizada com o descritor ‘transtornos mentais comuns’, resultou em trinta 

pesquisas, dos quais apenas seis se relacionaram com o PSF. Para fins de análise, os 

resultados desta busca foram agrupados em três grupos. O primeiro grupo não está 

relacionado ao PSF e analisa os transtornos mentais comuns associados a outras 

patologias, como por exemplo, uma pesquisa que investiga a relação de TMC e a 

ocorrência de asma em um grupo de funcionários de uma universidade do Rio de Janeiro. 

Este grupo é formado por oito artigos. O segundo grupo também não está relacionado ao 

PSF e investiga a ocorrência de TMC em populações específicas como, por exemplo, em 

um grupo de pessoas desempregadas ou em trabalho informal. Este grupo reúne 16 

pesquisas. Ainda foram encontradas outras duas pesquisas que buscavam validar escalas 

de medida para fins de detecção de TMC. O terceiro grupo consiste de seis estudos que 

investigaram os transtornos mentais comuns em populações atendidas pelo PSF, que 

representa o objeto de estudo do presente projeto descritos abaixo.   

Finalmente, foi feita uma terceira busca, com o descritor “Programa Saúde da 

Família”, tendo-se encontrado 308 artigos direcionados à análise do Programa Saúde da 

Família, porém apenas cinco investigaram a ocorrência de TMC. Estas seis pesquisas são 

as mesmas que foram encontradas com o descritor “Transtornos Mentais Comuns”, citadas 

acima. Segue, abaixo, um panorama das pesquisas encontradas com o tema Transtornos 

Mentais Comuns. 
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5.1. Pesquisas sobre Transtornos Mentais Comuns (TMC) no contexto 

internacional 

 

Na literatura internacional foram encontrados seis estudos que investigaram os 

transtornos mentais comuns, nos indexadores PubMed e Google Acadêmico, com 

possibilidade de acesso. É relevante pontuar, tendo em vista o foco do presente estudo, que 

em outros contextos, diferente do Brasil, trata-se de pesquisas que verificaram os 

transtornos mentais comuns em serviços de saúde com enfoque na atenção primária, que 

no cenário brasileiro é representado pelo PSF. Segue, abaixo, a descrição destes estudos. 

Patel et al. (2003) indicaram a importância da realização de pesquisas sobre os 

transtornos mentais comuns para a saúde pública dos países em desenvolvimento. Estes 

pesquisadores apontaram que, nestes países, o primeiro contato da população com os 

serviços de saúde ocorre com profissionais em ambulatórios. Em conseqüência, incide um 

grande número de não-diagnósticos ou sub-diagnósticos, provocando tratamentos 

incorretos por meio de benzodiazepínicos, analgésicos ou vitaminas. Patel et al. (2003) 

ainda enfatizaram que as intervenções utilizadas para o tratamento de transtornos mentais 

nos países desenvolvidos, muitas vezes, não são eficazes quando aplicados nos países em 

desenvolvimento, necessitando de pesquisas nesta área. 

Segundo os autores Alem, Kebede, Woldesemiat, Jacobsson e Kullgren (1999), 

estudos recentes comprovaram que os transtornos mentais ocorrem de forma desigual em 

diferentes contextos, diferentemente do que se pensava até a década de 60 e 70, quando 

acreditava-se que os transtornos ocorriam de forma semelhante em diversas partes do 

mundo. Alem et al. (1999) verificaram a prevalência de TMC e sua associação com 

fatores sociodemográficos no município de Butajira, Etiópia. A amostra foi composta por 

toda a população alvo maior de 15 anos, totalizando 10.468 indivíduos, que responderam o 

Self Report Questionnarie (SRQ-30). Diferentemente da maior parte das pesquisas 

analisadas, este estudo utilizou também as questões destinadas a verificar o uso do álcool, 

os sintomas psicóticos e epiléticos. A prevalência geral de TMC encontrada foi de 45,3%. 

As variáveis que se apresentaram associadas aos TMC, neste estudo foram: o gênero 

feminino, maior idade, estado civil casado, baixa escolaridade, seguido da religião 

muçulmana, fazer parte de uma família com número reduzido de moradores e baixa renda  

Shidhaye e Patel (2003) verificaram a prevalência de TMC e sua associação com 

fatores socioeconômicos e gênero, no interior da Índia. A população alvo era composta por 

mulheres entre 15 e 39 anos, residentes na zona rural. A amostra foi composta por 5.703 
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mulheres que responderam o General Health Questionnaire (GHQ-12). A prevalência de 

TMC nesta população particular foi de 10,7%. Os resultados indicaram que as variáveis 

maior idade, baixa escolaridade e baixa renda aumentaram o risco de ocorrência de TMC.  

Weich e Lewis (1998) investigaram a prevalencia de TMC e seus fatores 

associados. Investigou-se se a pobreza e o desemprego aumentariam a probabilidade de 

ocorrência de TMC e se estas variáveis contribuem para a permanecia dos sintomas de 

transtornos mentais comuns. Foi utilizado o General Health Questionnaire (GHQ-12) para 

a coleta dos dados. A amostra foi composta por 9.064 indivíduos com idade entre 16 e 75 

anos, residentes em propriedades particulares da Inglaterra, Países de Gales e Escócia. A 

prevalência global de TMC foi de 24,6%. Os resultados apontaram que a pobreza e o 

desemprego aumentam a prevalência de transtornos mentais comuns, através da 

manutenção de episódios, ao invés de precipitar o seu aparecimento. 

Puertas, Ríos e Valle (2006) verificaram a prevalência de transtornos mentais 

comuns em uma população residente em bairros com precárias condições 

socioeconômicas da cidade de Sincelejo, na Colômbia. A população alvo consistiu das 

famílias que residiam nos bairros considerados à margem da sociedade de Sincelejo. A 

amostra foi do tipo “por conglomerado”, composta por 904 indivíduos. Foi utilizado, para 

a coleta de dados, o Self Report Questionnaire (SRQ-30). A prevalência global de TMC 

foi de 27,2%. Apesar da possibilidade do viés seleção da amostra, uma vez que as visitas 

para as entrevistas ocorriam pela manhã ou tarde, os pesquisadores ressaltaram a 

necessidade de serviços de saúde mental nesta população. 

 

5.2. Pesquisas sobre Transtornos Mentais Comuns (TMC) em municípios 

brasileiros 

 

Além dos estudos sobre TMC, em populações assistidas pelo PSF, foram 

encontrados outros artigos que investigaram a prevalência de TMC em populações 

brasileiras. Esta diferenciação é relevante devido aos diferentes índices de prevalência 

encontrados na população geral e em populações assistidas pelo PSF. Segundo Almeida-

Filho et al., 1997; Lopes et al., 2003; Ludermir e Lewis, 2001, a prevalência de 

transtornos mentais comuns na população geral brasileira varia entre 20% a 35%. No 

entanto, entre aqueles que procuram os serviços de saúde na rede de atenção primária 

brasileira, que a partir de 1994 é representada pelo PSF, a prevalência de TMC varia entre 

41% a 55% (Busnello et al., 1983; Mari, 1987; Villano et al., 1995), índice 
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significativamente superior ao encontrado na população geral. Já a prevalência de 

transtornos mentais graves na população atendida pela rede de atenção primária varia entre 

25% a 38% (Mari, 1987; Villano et al., 1995). 

Apesar do alto índice de TMC encontrados na atenção primária, Villano et al. 

(1995) verificaram que apenas 36% dos casos são identificados, dentre os quais apenas 

45% foram prescritos algum tipo de medicamento (Andreoli, 2007). Uma hipótese que 

justificaria a diferença da prevalência de TMC são as características que as populações de 

PSF apresentam, tais como baixo nível socioeconômico, baixo nível de escolaridade e 

precárias condições habitacionais. Isto ocorre devido ao fato de um dos critérios de 

seleção do local a ser implantado o PSF ser a análise das áreas de risco do município. 

Estas áreas são obtidas a partir do mapa da fome, fornecido pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA). Todas estas são variáveis que se encontram diretamente 

relacionadas com a qualidade de vida e os níveis de saúde (Delgado et al., 2007). 

Dentre os estudos encontrados em populações de municípios brasileiros, um deles 

foi realizado em Pernambuco, três no Rio Grande do Sul, um em Minas Gerais e outros 

dois em São Paulo. Os índices de prevalência encontrados variaram de 17% a 35%, 

valores abaixo daqueles obtidos em populações assistidas pelo PSF e próximo às 

estimativas de Almeida-Filho et al., 1997; Lopes et al., 2003; Ludermir e Lewis, 2001. A 

seguir, são descritos estes estudos. 

Ludermir e Melo Filho (2002) investigaram a prevalência de TMC e sua 

associação a condições de vida em uma área delimitada do município de Olinda – PE. Os 

critérios de seleção da população alvo foram o baixo nível socioeconômico e a alta 

densidade demográfica. Foi utilizado o Self Report Questionnaire (SRQ-20) em uma 

amostra probabilística da população alvo, composta por 620 respondentes acima de 15 

anos. Também foi aplicado um questionário socioeconômico, com o objetivo de coletar 

dados sobre as condições de vida, renda e inserção na estrutura ocupacional. A prevalência 

total de TMC foi de aproximadamente 35%, índice superior ao encontrado em países 

industrializados, conforme Ludermir et al. (2002), mas próximo aos índices encontrados 

em pesquisas em contextos brasileiros. Os resultados apresentam maior prevalência de 

TMC em populações com baixo nível escolar, confirmando os estudos de Bandeira et al. 

(2008), Maragno et al. (2006), Gonçalves et al. (2008), Gianini et al. (2005), Ludermir et 

al. (2005), Fortes et al. (2008). Verificou-se, também, uma maior prevalência de TMC em 

respondentes que exerciam trabalhos manuais informalmente inseridos no mercado de 

trabalho ou desempregados. 
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Coelho et al. (2009) investigaram a prevalência de TMC e sua associação com 

doenças crônicas em adultos com 40 anos ou mais do município de Pelotas – RS. O 

instrumento utilizado foi o Self Report Questionnaire (SRQ-20), sendo a amostra da 

população alvo selecionada aleatoriamente. A prevalência de TMC encontrada foi de 

30,2%. No que se refere ao nível socioeconômico, foi verificada uma relação inversa entre 

a prevalência de TMC e nível socioeconômico, concordando com os resultados dos 

estudos citados. Também foi observada uma prevalência maior de TMC na faixa etária 

entre 46-65 anos. 

Rodrigues-Neto, Figueiredo, Faria e Fagundes (2008) analisaram a prevalência de 

TMC na população de Montes Claros – MG. Também estudaram a associação entre os 

fatores socioeconômicos e a utilização de Práticas Integrativas e Complementares, também 

denominada Medicina Complementar Alternativa (PIC/MCA), com os TMC. Foi aplicado 

o Self Report Questionnaire (SRQ-20) em uma amostra probabilística do tipo “por 

conglomerado” da população alvo composta por 3.090 pessoas. Foi encontrada uma 

prevalência total de TMC de 23,2%, sendo que 75% dos entrevistados utilizavam a 

PIC/MCA. Os resultados indicam uma maior prevalência de TMC entre aqueles que 

utilizam a homeopatia e os serviços de benzedeiras. Os resultados referentes ao nível 

socioeconômico e escolaridade concordam com os estudos já mencionados. 

Marín-Léon, Oliveira, Barros, Dalgalarrondo e Botega, (2007) investigaram a 

associação de TMC e variáveis socioeconômicas. Aplicou-se o Self Report Questionnaire 

(SRQ-20) em uma amostra representativa da população alvo, selecionada aleatoriamente, 

composta por 538 entrevistados, acima de 14 anos, residentes na zona urbana do 

município de Campinas – SP. A prevalência total encontrada foi 17%, menor prevalência 

encontrada em todos os artigos analisados neste projeto. Os dados encontrados indicam 

uma relação inversa entre as variáveis socioeconômicas e a prevalência de TMC, 

reforçando os resultados já mencionados. 

Anselmi et al. (2008) verificaram a prevalência de TMC e sua associação com 

fatores de risco em uma população adulta jovem do município de Pelotas – RS. A 

prevalência de TMC foi calculada a partir da aplicação do Self Report Questionnaire 

(SRQ-20) em 4.297 indivíduos nascidos no ano de 1982. Foi obtida uma prevalência total 

de TMC de 28%. Os dados permitiram concluir que o baixo nível socioeconômico, o sexo 

feminino, ter cor de pele preta ou parda aumentam o risco de TMC. Também foi 

observado que o baixo peso ao nascer e a duração do período de amamentação não 

estavam associados à prevalência de TMC. 
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Costa et al. (2002) investigaram a prevalência de TMC e sua associação com 

fatores de risco, tais como consumo de álcool e hábito de tabagismo. Foi aplicado o Self 

Report Questionnaire (SRQ-20) em uma amostra probabilística do tipo “por 

conglomerado” da população alvo, composta por 1.967 indivíduos com idade entre 20 e 69 

anos do município de Pelotas – RS. Foi encontrada uma prevalência total de TMC de 

28,5%. Os resultados apontaram maior prevalência de TMC nos entrevistados inseridos 

nas classes sociais mais baixas, de menor renda, acima de 40 anos e do gênero feminino. 

Lima et al. (2008) avaliaram a influência das condições socioeconômicas na 

associação entre a ocorrência de TMC, uso dos serviços de saúde e de psicofármacos na 

população de Botucatu – SP. Foi utilizado como instrumento o Self Report Questionnarie 

(SRQ-20), em uma amostra probabilística, estratificada e “por conglomerado”, composta 

por 1.023 indivíduos maiores de 15 anos. Os resultados indicam a associação dos TMC à 

menor renda, mas não ao uso de psicotrópicos.  

 

5.3. Pesquisas sobre TMC em Populações Assistidas pelo PSF 

 

Dentre as seis pesquisas que investigaram a prevalência de TMC em populações 

assistidas pelo PSF, uma foi realizada em Minas Gerais, duas em São Paulo, uma no Rio 

de Janeiro, uma em Pernambuco e uma outra no Rio Grande do Sul. Em geral, foram 

encontradas taxas de prevalência de TMC um pouco acima dos valores obtidos nas 

pesquisas internacionais realizadas pela OMS em 1990, quando foi verificada prevalência 

de TMC em torno de 23% dentre todos os países participantes. Segue, abaixo, a descrição 

destas pesquisas.  

Bandeira, Freitas e Carvalho (2007) estudaram uma população alvo assistida por 

uma equipe de PSF, em um município do interior de Minas Gerais, com o objetivo de 

avaliar as características dos Transtornos Mentais Comuns em usuários do PSF, visando 

identificar a necessidade de atendimento em saúde mental. Foram entrevistadas 400 

pessoas que haviam sido indicadas pela equipe do PSF, como possíveis casos indicativos 

de transtornos mentais. As entrevistas foram realizadas por estagiários treinados, 

utilizando o Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG). Foi encontrado um índice 

global elevado (37,8%) de usuários com sintomas indicativos de transtornos mentais 

comuns. Este resultado foi o mais alto de todas as seis pesquisas, pois Gianini et al.(2008) 

encontraram 35,3% de prevalência e Maragno et al. (2006) (24,95%), o que se explica 

pelo fato de a amostra ter sido de pessoas já indicadas pelas equipes como provavelmente 
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apresentando problemas de saúde mental. No estudo de Bandeira et al. (2007), os escores 

mais elevados foram relacionados às subescalas Distúrbios do sono (41%) e Desejo de 

morte (38,25). Os pesquisadores também constataram que a porcentagem de TMC foi 

significativamente mais elevada para homens (45,1%) comparativamente à das mulheres 

(32,6%). 

Gianini et al. (2008) relataram uma pesquisa realizada pelos alunos do curso de 

Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba. Foi aplicado o Self Report 

Questionnaire (SRQ-20) em uma amostra probabilística da população alvo, com o 

objetivo de detectar possíveis casos de transtornos mentais comuns. Com relação à 

categoria idade foi encontrado que a prevalência de TMCs era maior nos entrevistados 

com 50 anos ou mais (51%), confirmando os resultados encontrados por outros dois 

estudos (Gonçalves et al.,2008; Maragno et al., 2006). Observou-se maior prevalência de 

TMC nos sujeitos que possuíam co-morbidade (46,2%). As categorias de menor renda 

apresentaram maior prevalência (20,4%), resultado também encontrado por Maragno et al. 

(2006).   

Maragno et al. (2006) investigaram a prevalência de Transtornos Mentais Comuns 

e as variáveis sociodemográficas das populações atendidas pelo PSF nos distritos de Vila 

Nova Cachoeirinha e Vila Curuçá, no município de São Paulo. Foram selecionados, ainda, 

alguns participantes fora da área de abrangência do PSF, para servir como grupo controle, 

a fim de analisar se havia diferença significativa entre as populações atendidas e as não 

atendidas pelo PSF, quanto à prevalência de TMC. A amostra caracterizou-se como 

probabilística, do tipo por conglomerado, na qual foram aplicados o Self Report 

Questionnaire (SRQ-20) e o questionário sociodemográfico. Os resultados da categoria 

“situação conjugal” indicaram que os divorciados e viúvos apresentaram maior 

prevalência de TMC do que os solteiros. Este resultado divergiu do encontrando por 

Gonçalves et al. (2008), pois nestes ultimo estudo não havia diferença significativa entre 

solteiros, casados e viúvos, mas estes apresentavam menor prevalência quando 

comparados com os casados. Divergiu também do resultado obtido por Gianini et al. 

(2008), pois este último não encontrou diferença estatisticamente significativa da taxa de 

TMC, para as categorias de “situação conjugal”. Quanto à variável procedência dos 

sujeitos, no estudo de Maragno et al. (2006) verificou-se uma maior prevalência de TMC 

em indivíduos procedentes de outros estados, o que divergiu do resultado obtido no estudo 

de Gianini et al. (2008), no qual não havia diferença na prevalência com relação à variável 

“procedência”. A prevalência dos transtornos mentais comuns foi equivalente entre as 
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populações com e sem cobertura do PSF. Além disso, constatou-se uma relação inversa 

entre escolaridade e prevalência de transtornos mentais, confirmando os resultados 

encontrados por Gianini et al. (2008). 

Gonçalves et al. (2008) realizaram um estudo para verificar a prevalência de 

transtornos mentais comuns em uma comunidade atendida pelo PSF da cidade de Santa 

Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A amostra foi composta por participantes voluntários 

que responderam ao Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID-IV-TR) e um 

questionário sócio-demográfico. Os resultados obtidos apontaram que há uma relação 

inversa entre escolaridade e prevalência de transtornos mentais, confirmando os resultados 

encontrados por Gianini et al. (2008) e Maragno et al. (2006). Na variável “ocupação”, os 

desempregados, aposentados por invalidez ou em benefício-saúde e donas-de-casa 

apresentaram maior prevalência de transtornos mentais do que trabalhadores em atividade. 

Não houve diferença significativa entre estudantes e aposentados por tempo de serviço. 

Fortes et al. (2008) pesquisaram a prevalência de Transtornos Mentais Comuns em 

usuários do PSF de Petrópolis, Rio de Janeiro. Foi utilizada uma amostra acidental 

composta por participantes atendidos pelo PSF, num período de 30 dias. Foi aplicado o 

Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG), para avaliar a prevalência de transtornos 

mentais comuns e o Composite International Diagnostic Interview (CIDI), para 

estabelecer o perfil nosológico. O estudo concluiu que os transtornos psiquiátricos 

diagnosticados como depressão e a ansiedade, pela entrevista com o CIDI, estavam mais 

associados aos Transtornos Mentais Comuns.  

Costa e Ludermir (2005) verificaram a prevalência de Transtornos Mentais 

Comuns e a associação destes com o apoio social, em uma comunidade atendida pelo PSF 

em Pirauá – Zona da Mata de Pernambuco. Foram aplicados o Self Report Questionnaire 

(SRQ-20) e o Medical Outcome Study Question (MOS-SSS) a toda população maior de 19 

anos. Este estudo obteve resultados congruentes com os obtidos por Maragno et al. (2006), 

Gonçalves et al. (2008) e Gianini et al. (2008), no que se refere aos fatores sexo, 

escolaridade, renda e situação conjugal. 

As pesquisas descritas acima, sobre a prevalência de TMC nas populações 

assistidas pelo PSF, apresentam divergências quanto à amostra, aos instrumentos de 

medida e aos resultados encontrados. Com relação aos resultados, já foram apresentadas 

acima as semelhanças e divergências entre os estudos. No que se refere às amostras, 

apenas Gianini et al. (2008) e Maragno et al. (2006) utilizaram amostragem aleatória e 

Costa et al. (2005) analisaram toda a população alvo, sendo que os demais utilizaram 
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amostragem indicada (Bandeira et al., 2007), voluntária (Gonçalves et al.,2008) e 

acidental (Fortes et al., 2008). Quanto aos instrumentos de medida, foi utilizado o Self 

Report Questionnaire (SRQ-20) em quatro pesquisas (Gianini et al., 2008; Gonçalves et 

al.,2008; Maragno et al, 2006; Costa e Ludermir, 2005), enquanto as duas outras 

(Bandeira et al., 2007; Fortes et al, 2008) aplicaram o Questionário de Saúde Geral de 

Goldberg (SQG). As diferenças no instrumento utilizado e a forma de seleção da amostra 

podem ser fatores que contribuíram para as diferenças nos resultados encontrados, 

corroborando para necessidade de novas pesquisas sobre esta temática.  
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo Geral 

 

O objetivo do estudo é identificar a prevalência de Transtornos Mentais Comuns na 

população assistida pelo Programa Saúde da Família do Tejuco, no município de São João 

del-Rei, Minas Gerais.  

 

2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar a prevalência de Transtornos Mentais Comuns na população alvo;  

2. Identificar as características dos Transtornos Mentais Comuns mais frequentes na 

população em estudo; 

3. Identificar os fatores associados à maior prevalência de Transtornos Mentais 

Comuns. 
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MÉTODO 

 

1. Tipo de Estudo 

 

O presente estudo consistiu em uma pesquisa de levantamento, pois visou 

descrever a ocorrência e a distribuição de fenômenos que acontecem naturalmente em uma 

população específica, através de medidas das características da população alvo (Selltiz et 

al., 1976; Contandriopoulos et al., 1994). Dentre as categorias de pesquisas avaliativas 

propostas por Desrosiers et al., (1998), este estudo pode ser classificado no primeiro tipo 

de avaliação, denominado Avaliação das Necessidades. Nesta avaliação, o objetivo 

fundamental é o levantamento das principais dificuldades de uma população alvo 

(Desrosiers et al., 1998). No caso deste estudo, foi investigada a ocorrência de TMC na 

clientela atendida pelo Programa Saúde da Família, enfocando a identificação da sua 

prevalência nesta população alvo e das principais categorias mais frequentes destes 

transtornos, assim como seus fatores associados. 

Caracterizou-se, ainda, como uma pesquisa de corte transversal, na qual se realizou 

a coleta de dados em um único momento do tempo. Esta pesquisa pode ser classificada, 

ainda, como um estudo do tipo correlacional, na classificação de Selltiz et al. (1987), 

definido como aquele que investiga as relações entre variáveis que ocorrem naturalmente, 

sem a manipulação de variáveis independentes, diferentemente das pesquisas 

experimentais. Neste estudo, foram investigados os fatores sociodemográficos associados 

à ocorrência de TMC. 

 

2. Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada com a população assistida pelo Programa Saúde da 

Família do município de São João del-Rei, Minas Gerais, no bairro Tejuco e imediações. 

Atualmente, o município, que conta com pouco mais de 80 mil habitantes, possui 10 

equipes de PSF distribuídas nos bairros Bela Vista, Bom Pastor, Guarda-Mor, Bonfim, Pio 

XII, duas no Senhor dos Montes e três equipes no bairro Tejuco. O município também 

conta com regiões urbanas e rurais que não são assistidas por equipes de PSF, uma vez que 

foram priorizadas outras regiões com maiores necessidades em saúde, para implantação do 

PSF. Desta forma, a área de cobertura das equipes de PSF no município assiste a menos de 

50% da população (SIAB, 2009). 
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O município de São João del-Rei oferece serviços de saúde mental, que incluem 

atendimentos psicológicos realizados tanto pelas equipes de PSF,  quanto pelo  Núcleo de 

Saúde Mental. Esta segunda unidade atende, em um local no centro da cidade, àquelas 

pessoas que não residem em área de cobertura do PSF. O Núcleo de Saúde Mental conta 

com uma equipe composta por um médico psiquiatra, um neurologista e três psicólogos. 

Os casos de pacientes em crise, detectados por estas duas unidades, devem ser 

encaminhados para o CAPS do município. 

O bairro escolhido para realização do estudo caracteriza-se como residencial. As 

opções de lazer são limitadas, tendo em vista o número de moradores da localidade, 

próximo de 12 mil habitantes. O acesso a algumas partes da região é precário, com poucas 

linhas de ônibus urbano. Em alguns locais desta região, o transporte é até mesmo 

inexistente, tendo em vista que a própria estrutura da via de acesso impede a circulação de 

veículos, porque é constituída de becos ou escadas. A escolha do local no qual foi 

realizada a pesquisa se deve ao fato da pesquisadora atuar nestas equipes de PSF. Neste 

caso, os resultados obtidos poderão ser mais facilmente utilizados para traçar e 

implementar intervenções de acordo com as demandas observadas, que deverão ser 

desempenhadas pela própria pesquisadora em sua prática diária. 

 Nesta comunidade, encontram-se três (03) equipes de Saúde da Família (Equipe 

Saúde da Família 0801, 0802 e 0803), que atendem a aproximadamente 12 mil pessoas. 

De acordo com os dados do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB, 2009), 

constam cadastradas 1.102 famílias na equipe 0801, 1.093 na equipe 0802 e 1.081 famílias 

na equipe 0803. As orientações do Ministério da Saúde sobre o número de famílias, ruas e 

habitantes para cada equipe e, consequentemente, para cada Agente Comunitário de 

Saúde, estão sendo respeitadas nestas equipes. A população adstrita a cada uma destas 

equipes do PSF apresenta características sociodemográficas semelhantes. Isto pode ser 

verificado através dos dados coletados no SIAB (2009), tais como as características de 

construção das residências e de aspectos gerais da população.   

 

3. População Alvo 

 

A população alvo deste estudo consistiu das famílias cadastradas nas equipes de 

PSF mencionadas, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos. Foram excluídos os 

usuários dos serviços do CAP’s, visto que, nestes casos, eles já foram diagnosticados e 
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preencheram os critérios para diagnósticos de transtornos mentais mais graves, 

diferentemente de TMC.  

Também foram excluídos aqueles que apresentavam dificuldade em compreender e 

responder os instrumentos utilizados para realização da pesquisa. Os critérios de inclusão e 

exclusão adotados objetivaram tornar a amostra mais homogênea, favorecendo a validade 

dos resultados encontrados.  

 

4. Amostra 

 

Tendo em vista que as populações adstritas às três equipes de PSF do bairro 

Tejuco, conforme dados dos registros do SIAB (2009), apresentavam muitas semelhanças 

com relação às variáveis sociodemográficas analisadas neste estudo, optou-se por 

selecionar, aleatoriamente, apenas uma das três equipes para constituir a população alvo 

do presente estudo. Após a seleção de uma das três equipes, a amostra foi selecionada 

aleatoriamente, a partir da lista de famílias cadastradas nesta equipe selecionada, de forma 

que a amostra fosse representativa da população alvo. Isto possibilitou generalizar os 

resultados encontrados na amostra para a população alvo referente às três equipes. 

A técnica de amostragem utilizada no presente estudo foi do tipo “sistemática” que, 

segundo Contandriopoulos et al., (1994), caracteriza-se por selecionar os participantes a 

partir de uma lista da população alvo, utilizando um intervalo fixo. Este intervalo, 

denominado “fração de amostra”, corresponde ao número total da população alvo dividido 

pelo número da amostra. Apenas o primeiro participante foi sorteado com a ajuda de uma 

tabela de números aleatórios. Os participantes seguintes foram selecionados seguindo a 

“fração de amostra”.   

Uma vantagem da utilização da amostragem “sistemática” é a distribuição 

uniforme da amostra no conjunto das famílias adstritas à equipe selecionada. Cada equipe 

de PSF possui uma área geográfica restrita e esta é subdividida em seis ou sete micro-

áreas, dependendo do número de famílias existentes. Cada micro-área é responsabilidade 

de um agente comunitário de saúde (ACS), que se torna a ‘ponte’ entre a comunidade e a 

equipe de PSF. A responsabilidade de um ACS termina onde começa a área de um outro 

ACS, de forma que toda área geográfica do PSF esteja vinculada aos agentes das equipes. 

A metodologia de seleção da amostra – do tipo sistemática – permite que, em cada micro-

área, seja selecionado um número aproximadamente igual de famílias participantes, o que 

torna a amostra mais representativa da população alvo, contrariamente a uma amostragem 
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aleatória simples, na qual poderia ocorrer um número desigual de famílias participantes 

nas diversas micro-áreas. Este tipo de amostragem sistemática é adequada para a 

população alvo do presente trabalho, uma vez que há uma similaridade socioeconômica 

entre as famílias que compõem as micro-áreas e que se distribuem entre as ruas da região 

estudada (Contandriopoulos et al., 1994).  

O número de participantes que compôs a amostra foi obtido a partir do cálculo 

estatístico, utilizando-se a fórmula a seguir, onde E é o erro (entre 0 e 1), N é o tamanho 

da população e n é o tamanho da amostra: 

 

N°=1/E^2 

            n=(no*N)/(no+N) 

 

 

A equipe sorteada foi a de numero 0801. Esta equipe é formada por 1.102 famílias, 

totalizando 3.737 moradores, que se distribuem em sete micro-áreas. Utilizando-se a 

fórmula descrita acima e considerando-se p<0,05, obteve-se uma amostra composta por 

263 famílias, sendo que este número foi arredondado para 270 participantes. Partindo-se 

deste número de participantes, chegou-se ao cálculo de uma fração da amostra igual a 4, 

que foi utilizada para seleção das famílias que foram entrevistadas. Desta forma, a 

primeira família foi selecionada aleatoriamente, tendo sido a de número 002. De acordo 

com o método da amostragem sistemática, a segunda família selecionada foi a de número 

006, uma vez que foi adicionado ao número 002, o valor da fração da amostra desta 

pesquisa, que era 4. A terceira família selecionada foi a de numero 010, uma vez que foi 

adicionado ao valor 006 o valor da fração amostral que era 4. Este procedimento foi 

repetido para as demais famílias selecionadas, até que se completasse o número total de 

famílias da amostra, ou seja, 263 famílias. Para cada família, procedia-se, então, à seleção 

de qual membro da família seria entrevistado, neste estudo. Para isto, verificava-se quais 

eram os membros da família já selecionada que preenchiam os critérios de inclusão e 

exclusão, definidos acima. Procedia-se, então, à seleção aleatória do membro da família a 

ser sorteado. Caso o membro sorteado não se encontrasse na residência, no momento em 

que o entrevistador se apresentava para a coleta de dados, uma entrevista era agendada em 

momento apropriado. 

Para obter o número de entrevistas proposto pelo cálculo estatístico (n = 263), 

visando a satisfazer os fatores que influenciam o poder da amostra, foram necessárias 
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algumas adaptações no decorrer da aplicação dos questionários. Ocorreram situações nas 

quais a família selecionada para participar do estudo não residia no endereço cadastrado, o 

que levou à seleção de uma nova família participante. O processo de seleção da nova 

família cumpriu os mesmos critérios de seleção das demais famílias. Em 42 entrevistas, foi 

necessário selecionar um novo participante, dentro da mesma família, uma vez que os 

sujeitos selecionados para participar apresentavam algum impedimento em responder os 

questionários, por exemplo: não residir mais com a família, estar preso, estar respondendo 

a processo criminal ou ter falecido. Em 19 entrevistas, houve recusas do sujeito 

selecionado e de toda a família em participar da pesquisa, sendo necessária a seleção de 

uma nova família para compor a amostra. 

Superados estes obstáculos, foram realizadas 277 entrevistas pelos Agentes 

Comunitários de Saúde, após treinamento teórico e prático. A responsável pela pesquisa 

monitorou as entrevistas através de: reuniões com toda a equipe da pesquisa, nas quais as 

ACS relatavam a rotina de aplicação dos questionários, discussão das dúvidas 

apresentadas durante as entrevistas e supervisões ‘in loco’ junto às ACS’s. Esta supervisão 

foi realizada duas vezes, para cada uma das ACS’s. 

 

5. Instrumentos de Medida 

 

Para a análise dos Transtornos Mentais Comuns e medidas das variáveis 

sociodemográficas, foram utilizados os seguintes instrumentos de medida: o Self Report 

Questionnaire (SRQ – 20) e um questionário sociodemográfico. Os critérios de escolha 

dos instrumentos que foram utilizados se basearam na facilidade de aplicação, baixo custo, 

propriedades psicométricas adequadas de validade e fidedignidade (Fachel e Camey, 

1993), e a recomendação da OMS (2001) de utilizar o SRQ-20 para estudos de atenção 

primária à saúde. Um outro critério consistiu no fato de que as pesquisas já realizadas 

nesta área utilizaram estes instrumentos, o que possibilitou a comparação dos resultados 

obtidos no presente estudo. Segue uma descrição destes instrumentos que se encontram 

nos Anexos III e IV. 

 

5.1. Self Report Questionnaire (SRQ-20) 

 

O Self Report Questionnaire (SRQ-20), elaborado por Harding et al. (1980), foi 

originalmente construído com trinta questões. No entanto, o questionário foi validado para 
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o contexto brasileiro com apenas 20 questões para rastreamento de transtornos mentais 

não-psicóticos, primeiramente por Mari & Williams (1986) e por Gonçalves et al. (2007).  

De acordo com resultados mais recentes obtidos por Gonçalves et al. (2007), o 

SRQ-20 é um questionário unifatorial que apresenta propriedades psicométricas 

adequadas, tanto no que se refere à fidedignidade, quanto em relação à validade. Foi 

realizada a análise da consistência interna do questionário, na qual se obteve como 

resultado um coeficiente Alfa de Cronbach de 0,86. O cálculo do ponto de corte e dos 

índices de sensibilidade e fidedignidade foi feito por meio de comparação com o padrão-

ouro, ou seja, a entrevista psiquiátrica padronizada. Foi encontrado um índice de 

sensibilidade de 86,33% e especificidade de 89,31%, sendo o poder discriminante para 

diagnóstico psiquiátrico de 0,91. 

A versão brasileira do SRQ-20 conta com 20 questões indicativas de transtornos 

mentais não-psicóticos. As alternativas de respostas são do tipo ‘sim’ ou ‘não’. Cada 

resposta positiva equivale a um ponto, sendo possível o entrevistado fazer, no máximo, 20 

pontos. O ponto de corte estabelecido para a determinação da presença de TMC é de 7/8 

para ambos os sexos, segundo estudo de Gonçalves et al. (2007). Resultados obtidos 

acima deste ponto de corte configuram, portanto, a presença de transtornos mentais 

comuns na amostra estudada. 

Este instrumento é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

estudos coletivos e em atenção primária à saúde, por apresentar critérios como facilidade 

de aplicação e custo reduzido. 

 

5.2. Questionário Sociodemográfico 

 

Foi aplicado um questionário que avaliou as variáveis sociodemográficas do 

entrevistando, tais como idade, sexo, escolaridade, estado civil, situação ocupacional, 

renda, aspectos como moradia, abastecimento de água e rede de esgoto, meio ambiente, 

transporte e comunicação, assim como questões relacionadas à segurança e bem-estar dos 

moradores. Este questionário foi elaborado e testado, em estudo piloto, por pesquisadores 

do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ, em estudos anteriores. A utilização 

deste questionário teve o objetivo de contribuir com dados pertinentes para a análise do 

perfil sociodemográfico da população alvo e para o estudo dos fatores associados à 

presença de Transtornos Mentais Comuns. 
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6. Coleta de Dados 

 

A aplicação dos instrumentos selecionados para coleta de dados foi realizada, 

adotando-se a seguinte ordem: primeiro, o SRQ-20 e, a seguir, o questionário 

sociodemográfico, tendo em vista que questões de natureza pessoal que constam do 

questionário devem ser feitas no final da entrevista, segundo Gunther (1999). As 

entrevistas foram realizadas na residência do respondente em horários de acordo com a 

disponibilidade do respondente. Estas ocorreram de forma individual, em ambiente 

tranquilo e livre de interrupções.  O contato com as famílias selecionadas e o agendamento 

das entrevistas contou com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde, tendo em 

vista sua familiaridade com a população alvo. Os instrumentos foram aplicados por estes 

agentes.  

Os Agentes Comunitários de Saúde, que aplicaram os questionários, foram 

previamente treinados pela responsável da pesquisa. O treinamento consistiu de três 

etapas. Primeiro, eles receberam informações referentes à temática da pesquisa e sobre os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, em sessões de apresentação expositiva e 

discussão de grupo, visando tirar as possíveis dúvidas. A pesquisadora fez também uma 

demonstração prática de como deveriam ser aplicados os instrumentos. Em uma segunda 

etapa, os ACS aplicaram os instrumentos, individualmente, a sujeitos que não participaram 

da pesquisa, sob a supervisão da pesquisadora, visando sua familiarização com os 

questionários. Por último, a pesquisadora foi a campo com cada ACS, para acompanhar a 

aplicação dos instrumentos a dois participantes, objetivando garantir a qualidade da coleta 

de dados. Para aplicação dos instrumentos, as perguntas foram lidas e as respostas 

anotadas pelo entrevistador, a fim de evitar problemas referentes à dificuldade de leitura, 

tendo em vista o baixo nível socioeconômico da população alvo. 

 

7. Análise dos Dados 

 

Os dados coletados após a aplicação dos questionários foram digitados no software 

SPSS-PC, versão 13.0. Foi realizada a análise estatística descritiva, com o cálculo das 

médias, desvios-padrão e porcentagens dos escores obtidos na escala SRQ-20. Foi 

calculada a prevalência de TMC na população alvo, a partir dos dados coletados pela 

escala SRQ-20, respeitados os valores de ponto de corte de 7/8 para ambos os sexos 

(Gonçalves et al, 2007). 
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Foram analisados, por meio da análise estatística univariada de regressão linear, os 

fatores associados à ocorrência de TMC, a partir das variáveis sócio-demográficas 

coletadas no presente trabalho, utilizando o teste qui-quadrado para análise das diferenças 

entre os grupos. Por último, foi realizada a análise de regressão logística, na qual a 

variável dependente foi a ocorrência de TMC e as variáveis independentes foram aquelas 

identificadas como significativas (p<0,05) na análise precedente univariada 

 

8. Considerações Éticas  

 

 Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da UFSJ antes do 

início da coleta de dados, sob o memorando de nº 014-a/2010/CEPES. As autoridades 

responsáveis pelo serviço municipal de saúde também foram informadas e estavam em 

pleno acordo com a realização da pesquisa.   

 Todos os participantes da pesquisa foram informados claramente sobre os objetivos 

e métodos utilizados no estudo. Foram assegurados o sigilo das informações fornecidas e o 

direito do participante de interromper, a qualquer momento, a entrevista. Também foram 

informados, antecipadamente, sobre a duração aproximada da coleta de dados e a isenção 

de riscos em responder aos questionários. O participante estava ciente de que seus dados 

pessoais seriam mantidos em sigilo e seriam anônimos, e que os resultados seriam 

apresentados apenas de forma coletiva. A cada entrevistado foi fornecido um telefone de 

contato, caso necessite de alguma informação ou deseje saber sobre o desenvolvimento ou 

resultado da pesquisa. O participante teve conhecimento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, o qual foi assinado caso ele concordasse em participar da pesquisa. 

Somente após a assinatura do termo foi iniciada a coleta dos dados. 
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RESULTADOS 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas 

das principais características da amostra, coletadas nas entrevistas através do questionário 

sociodemográfico. Em seguida, será apresentada a prevalência de TMC e destacadas as 

questões do SRQ – 20 que apresentaram maior frequência de ocorrência. Por último, serão 

apresentados os resultados referentes à analise dos fatores associados à prevalência de 

TMC. 

 

1. Descrição da Amostra 

 

Os dados referentes às características da amostra deste estudo estão apresentados na 

Tabela 1. A amostra foi composta por 277 entrevistados, sendo a maioria do sexo feminino 

(66,40%), com estado civil casado (41,20%) e idade média de 39,05 anos (DP + 13,54). 

Quanto ao nível de escolaridade, a maioria dos entrevistados cursou apenas o ensino 

fundamental (56%) e 30,70% concluíram o ensino médio. 

No que se refere à renda das famílias, pode-se verificar, na Tabela 1, que houve um 

predomínio do valor de um a três salários mínimos por mês (76,50%). Quanto ao número 

de pessoas com renda na família, 43,70% das famílias possuíam apenas 01 pessoa com 

renda e 43,00%, duas pessoas com renda no domicílio.  As famílias eram compostas, em 

sua maioria, por 03 ou 04 moradores (51,90%), sendo que 24,90% das famílias eram 

compostas por 01 ou 02 moradores e 23,90% com mais de 05 moradores. A maioria dos 

entrevistados (28,70%) nasceu no próprio município, onde foi realizado o estudo. 

A maioria dos sujeitos não fazia uso de medicamentos (64,60%). Porém, dentre os 

que utilizavam algum medicamento, a maioria o fazia para tratar de sintomas físicos 

(71,40%), enquanto que somente 28,60% utilizaram psicotrópicos, sendo os mais 

frequentes os antidepressivos (10,20%). 
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Tabela 1. Frequências, porcentagens e médias das características sociodemográficas 
da amostra 
 
Variáveis Especificações Frequência (%) 
Sexo Masculino 93 (33,60%) 
 Feminino 184 (66,40%) 
Idade Média 39,05 (DP + 13,54) 
Cidade de Origem São João Del-Rei  243 (87,70%) 
 Outros 34 (12,30%) 
Estado Civil Solteiro  113 (40,80%) 
 Casado 114 (41,20%) 
 Divorciado 21 (7,60%) 
 Viúvo 29 (10,50%) 
Escolaridade Analfabeto 14 (5,10%) 
 Ensino Fundamental 155 (56,00%) 
 Ensino Médio 85 (30,70%) 
 Ensino Superior  23 (8,30%) 
Número de moradores por 01 – 02  69 (24,90%) 
domicílio 03 – 04  144 (51,90%) 
 05 ou mais 64 (23,10%) 
Número de moradores que 01 121 (43,70%) 
possuíam renda por domicílio 02 119 (43,00%) 
 03 ou mais 37 (13,30%) 
Tipo de vínculo  Formal 157 (56,70%) 
Empregatício  Informal 96 (34,70%) 
 Formal e informal 24 (8,70%) 
Renda Familiar Menos de um salário mínimo 29 (10,50%) 
 De um a três salários mínimos 212 (76,50%) 
 Mais de três salários mínimos 36 (13,00%) 
Uso de Medicamento Sim  98 (35,40%) 
 Não 179 (64,60%) 
Tipo de Medicamento Sintomas Físicos 70 (71,40%) 
 Ansiolíticos 3 (3,10%) 
 Antidepressivo 10 (10,20%) 
 Antipsicótico  4 (4,10%) 
 Anti-epilético 2 (2,00%) 
 Sintomas físicos e mentais 9 (3,20%) 
 

 

2. Porcentagens de Respostas na Escala SRQ-20 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes à porcentagem de respostas a cada 

item da escala SRQ-20. Pode-se observar que houve maior frequência de respostas 

negativas (“não”) do que positivas (“sim”), às questões da escala.  
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As maiores frequências (70%) de respostas positivas (“sim”) ocorreram para a 

questão nº 06 (“Sente-se tenso (a), nervoso (a) ou preocupado (a)?”). Em segundo lugar, 

houve uma ocorrência de 42,60% de respostas “sim” para a questão de nº 01 (“Você tem 

dores de cabeça frequentes?”). Com relação às respostas negativas (“não”), a questão que 

apresentou maior frequência (87,40%) foi a nº 17 (“Tem tido idéia de acabar com a própria 

vida?”), seguida da questão nº 16 (84,10%) (“Você se sente uma pessoa inútil, sem 

préstimo?”). 

 

    Tabela 2 – Frequências e porcentagens das respostas à escala SRQ – 20  

 

Questões 

Frequência (%)  

de respostas “sim” 

Frequência (%)    

de respostas “não” 

1- Você tem dores de cabeça frequente? 118 (42,60%) 159 (57,40%) 
2- Tem falta de apetite? 83 (30,00%) 194 (70,00%) 
3- Dorme mal? 114 (41,20%) 163 (58,80%) 
4- Assusta-se com facilidade? 118 (42,60) 159 (57,40%) 
5- Tem tremores nas mãos? 65 (23,50%) 212 (76,50%) 
6- Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou 
preocupado(a)?  

 
194 (70,00%) 

 
83 (30,00%) 

7- Tem má digestão? 87 (31,40%) 190 (68,60%) 
8- Tem dificuldades de pensar com clareza? 115 (41,50%) 162 (58,50%) 
9- Tem se sentido triste ultimamente? 109 (39,40%) 168 (60,60%) 
10- Tem chorado mais do que costume? 58 (20,90%) 219 (79,10%) 
11- Encontra dificuldades para realizar com 
satisfação suas atividades diárias? 

 
71 (25,60%) 

 
206 (74,40%) 

12- Tem dificuldades para tomar decisões? 112 (40,40%) 165 (59,60%) 
13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho 
é penoso, lhe causa sofrimento?) 

 
53 (19,10%) 

 
224 (80,90%) 

14- É incapaz de desempenhar um papel útil 
em sua vida? 

 
55 (19,90%) 

 
222 (80,10%) 

15- Tem perdido o interesse pelas coisas?  78 (28,20%) 199 (71,80%) 
16- Você se sente uma pessoa inútil, sem 
préstimo? 

 
44 (15,90%) 

 
233 (84,10%) 

17- Tem tido idéia de acabar com a vida? 35 (12,60%) 242 (87,40%) 
18- Sente-se cansado (a) o tempo todo? 100 (36,10%) 177 (63,90%) 
19- Você se cansa com facilidade? 111 (40,10%) 166 (59,90%) 
20- Têm sensações desagradáveis no 
estomago? 

 
111 (40,10%) 

 
166 (59,90%) 

Total 1.831 (33,05%) 3.709 (66,94%) 
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3. Prevalência de TMC e análise univariada dos fatores associados 

 

Os resultados mostraram que a prevalência global de TMC, na amostra em estudo, 

foi de 43,70%. A Tabela 3 apresenta os resultados da prevalência de TMC, por categoria 

das variáveis sociodemográficas avaliadas. Para análise das diferenças de prevalência 

encontradas entre grupos, foi utilizado o teste estatístico qui-quadrado. Pode-se verificar, 

na Tabela 3, que apenas três variáveis apresentaram resultados estatisticamente 

significativos: sexo, uso de medicamento e renda familiar. 

A categoria do sexo feminino apresentou uma taxa de prevalência (48,37%) 

significativamente mais elevada de TMC, comparativamente ao sexo masculino (34,41%) 

(χ2= 4,89; p<0,05). Quanto à variável renda familiar, houve uma diferença significativa 

entre as três categorias avaliadas (χ
2= 13,87; p<0,001). Observa-se que 58,62% dos 

sujeitos com renda familiar abaixo de um salário mínimo apresentaram indicativo de TMC, 

46,23% dos sujeitos com renda familiar de um a três salários mínimos por mês 

apresentaram indicativos de TMC e apenas 16,67% dos entrevistados com renda familiar 

acima de três salários mínimos mensais apresentaram indicativo de TMC. Com base nestes 

dados, podemos afirmar que a variável renda familiar possui uma relação inversa com a 

prevalência de TMC, ou seja, quanto menor era a renda familiar, maior era a prevalência 

de TMC. A terceira variável significativamente relacionada com a prevalência de TMC se 

refere ao uso de medicamento (χ
2= 11,17; p<0,001). A maior parte dos entrevistados 

(57,14%), que apresentou indicativo de TMC, declarou fazer uso de algum medicamento.   

As demais variáveis não apresentaram uma relação estatisticamente significativa com a 

taxa de prevalência de TMC. A idade apresentou pouca relação com a prevalência de TMC, 

sendo de 44,79% a taxa observada na faixa etária de 45 a 65 anos e de 43,65%, a taxa 

observada na faixa entre 18 e 44 anos. Quanto ao estado civil, a prevalência de TMC entre os 

solteiros foi de 48,67%, enquanto que para o somatório dos entrevistados com outras 

categorias de estado civil foi de 40,85%. Com relação à procedência, os entrevistados que 

nasceram no município no qual foi realizado o estudo, São João del-Rei, apresentaram uma 

prevalência de 43,62%, e os nascidos em outro município, 47,06%.    
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Tabela 3 – Frequências e porcentagens de sujeitos com indicativo de TMC por 
categoria de variáveis 
 

  Indicativo de TMC 

Categorias  Acima do ponto 
de corte 

 
Frequência (%) 

Abaixo do ponto 
de corte 

 
Frequência (%) 

Sexo 
      Masculino 

  
32 (34,41%)* 

 
61 (65,59%)* 

      Feminino  89 (48,37%)* 95 (51,63%)* 
Idade 
      De 18 a 44 anos 

  
79 (43,65%) 

 
102 (56,35%) 

      De 45 a 65 anos  43 (44,79%) 53 (55,21%) 
Estado Civil 
      Solteiro 

  
55 (48,67%) 

 
58 (51,33%) 

      Outros  67 (40,85%) 97 (59,15%) 
Cidade de origem 
      São João Del-Rei 

   
106 (43,62%) 

 
137 (56,38%) 

      Outros  16 (47,06%) 18 (52,94%) 
Cursou a escola 
      Sim 

  
115 (43,73%)  

 
148 (56,27%) 

      Não  06 (42,86%) 08 (57,14%) 
Escolaridade 
      Ensino Fundamental 

  
70 (45,16%) 

 
85 (54,84%) 

      Ensino Médio e Superior  44 (41,12%) 63 (58,88%) 
Número de moradores por domicílio 
      01 - 02 

  
35 (50,71%) 

 
34 (49,28%) 

      >= 3   87 (41,83%) 121 (58,17%) 
Número de moradores que possuem renda 
      01  

  
58 (47,93%) 

 
63 (52,07%) 

      >= 2   64 (41,03%) 92 (58,97%) 
Tipo de vínculo empregatício 
      Formal 

  
81 (45,22%) 

 
100 (55,25%) 

      Informal  41 (41,67%) 55 (57,29%) 
Renda familiar 
      < 01 salário mínimo 

  
17 (58,62%)** 

 
12 (41,38%)** 

      >= 01 e < 03 salários mínimos  99 (46,23%)** 113 (53,30%)** 
      >= 03 salários mínimos  06 (16,67%)** 30 (83,33%)** 
Uso de medicamentos 
      Sim 

  
56 (57,14%)** 

 
42 (42,85%)** 

      Não  65 (36,31%)** 114 (63,69%)** 
Tipo de medicamento 
      Doenças físicas 

  
38 (54,29%) 

 
32 (45,71%) 

      Psicotrópicos  18 (64,29%) 10 (35,71%) 
Obs.: * p ≤ 0,05          ** p ≤ 0,001 
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Os resultados da variável escolaridade apontaram que a prevalência de TMC no 

grupo de entrevistados que frequentaram a escola (43,73%) é bastante semelhante à 

prevalência daqueles que não cursaram (42,76%). Famílias com mais de três moradores 

apresentaram uma taxa de TMC de 41,83%, enquanto que as famílias que possuíam um ou 

dois moradores apresentaram uma taxa de 50,71%. Em relação ao número de moradores 

que possuíam renda, a prevalência de TMC foi de 47,93% nas famílias que disseram 

possuir um morador com renda e de 41,03% nas famílias que declararam ter dois ou mais 

moradores com renda.  

O tipo de vínculo empregatício apresentou-se também de forma semelhante nas 

duas subcategorias avaliadas, variando de 41,67% para aquelas famílias que declararam 

trabalhar em serviços “informais” e 45,22% para aquelas que disseram possuir vínculo 

“formal” no emprego. O tipo de medicamento mais utilizado, dentre aqueles sujeitos que 

apresentaram indicativos de TMC, foram os psicotrópicos (64,29%) e, em seguida, os 

medicamentos destinados a sintomas físicos (54,29%). Apesar da variável uso do 

medicamento ter sido estatisticamente significativa, tal como destacado acima, o tipo de 

medicamento utilizado não foi significativo.  

 

4. Análise Multivariada de Regressão Logística Múltipla 

 

Com o objetivo de investigar a contribuição relativa das diversas variáveis 

independentes como fatores explicativos da prevalência de TMC, foi feita uma análise de 

regressão logística, a partir do modelo stepwise. A variável dependente foi o resultado final 

da escala SRQ-20, que identifica se o sujeito tem indicativo de TMC, a partir do escore 

global obtido no questionário. A ocorrência de TMC foi determinada usando-se o ponto de 

corte ≥ 7 no SRQ-20, valor apropriado como ponto de equilíbrio entre sensibilidade e 

especificidade, conforme Gonçalves et al. (2007). As variáveis independentes utilizadas na 

análise de regressão foram aquelas que, na análise univariada, apresentaram p≤0,05, em 

acordo com as recomendações de Hosmer & Lemeshow (2000).  

O modelo de regressão logística, descrito a seguir, representa o resultado com o 

melhor poder explicativo do fenômeno em estudo. Durante a análise, verificou-se que o 

critério de convergência foi satisfeito (GCONV = 1E-18). As Tabelas 04 e 05 apresentam 

os resultados da análise de regressão logística. 
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Tabela 4 – Resultados da análise de regressão logística para os fatores associados à    
prevalência de TMC 
 

    Variáveis β EP Qui-quadrado Valor-p 

     Intercepto  + 0,42 0,32 1,74 0,19 

     Uso de Medicamento + 0,93 0,26 12,40 0,0004 

     Renda familiar - 0,99 0,28 11,95 0,0005 

 

O modelo de regressão logística obtido na análise apresentou a seguinte reta de 

regressão: TMC ijk = + 0,42 + 0,93 uso de medicamento i – 0,99 renda familiar j + e ijk, 

onde: 

TMC ijk = somatório da equação (quanto mais próximo de 2 maior a chance de ser 

indicativo de TMC); 

Uso de medicamento i = se o indivíduo faz uso de medicamento ou não ( i = 0 ou 1, 

sendo 0 = não e 1 = sim); 

Renda familiar j = renda familiar mensal (j = 1, 2 ou 3, sendo 1 = menor do que um 

salário mínimo, 2 = mais de um salário mínimo e menos de três salários mínimos e 3 = 

mais de três salários mínimos) 

e ijk = erro amostral das categorias. 

 

Nas Tabelas 4 e 5, pode-se verificar que os resultados da regressão logística indicou 

que as variáveis uso de medicamento (OR = 2,53; p ≤ 0,05) e renda familiar (OR = 0,37; p 

≤ 0,05) estavam associadas à presença de TMC. A variável sexo não foi significativa (p > 

0,05) na análise de regressão logística, determinando sua eliminação da reta de regressão, 

apesar de ter apresentado resultados significativos previamente (≤ 0,05) na análise 

univariada.  
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Tabela 5 – Resultados dos índices de ODDS RATIO (OR) 

Efeito OR LI – LS (IC = 95%) Valor-p 

      Uso de Medicamento 2,53 1,51 – 4,24 0,0010 

      Renda familiar 0,37 0,21 – 0,65 0,0006 

 

Os resultados das Tabelas 4 e 5 indicam que as variáveis uso de medicamento e 

renda familiar apresentaram forte poder explicativo para a ocorrência de TMC. É possível 

afirmar que os indivíduos que utilizavam medicamento tinham uma probabilidade 2,53 

maior de apresentarem indicativo de TMC, comparativamente àqueles que não usavam 

medicamento. Quanto à renda familiar, pode-se, também, concluir que a cada mudança de 

faixa salarial pesquisada - por exemplo, da faixa de menos de um salário para a faixa de 

um a três salários mínimos - havia uma redução de 0,63 de probabilidade dos sujeitos 

apresentarem TMC. Este cálculo é feito subtraindo-se de 1, o valor do Odds Ratio da 

variável renda familiar {(1- 0,37 OR) = 0,63}. 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados da presente pesquisa apontaram as principais características clínicas 

e sociodemográficas da população assistida pelas três equipes de PSF do Tejuco (equipes 

0801, 0802 e 0803). A prevalência global de TMC, observada no presente estudo, foi de 

43,70%, sendo de 48,37% para o sexo feminino e de 34,41% para sexo masculino. Os 

fatores significativamente associados à ocorrência de TMC, na presente amostra, foram 

renda familiar e uso de medicamento, na analise multivariada. 

A prevalência de TMC observada no presente trabalho atingiu um valor superior ao 

apresentado nas pesquisas realizadas com populações alvo atendidas pelo PSF, nas quais a 

prevalência variou de 24% a 37,8% (Costa e Ludermir, 2005; Maragno et al., 2006; 

Bandeira et al., 2007; Fortes et al., 2007; Gianini et al., 2008). A prevalência observada, 

no presente trabalho, se aproxima mais do resultado observado no estudo de Gonçalves et 

al. (2008), onde a taxa de prevalência de TMC foi de 38%. Em outros estudos realizados 

junto a uma população alvo de serviços de atenção primária, diferentes do PSF, verificou-

se que a prevalência de TMC foi ainda mais elevada, variando entre 41% e 55% (Andreoli, 

2007). Estes últimos resultados estão mais próximos dos dados obtidos no presente 

trabalho. A alta prevalência observada, no presente trabalho, talvez se explique pelo baixo 

nível socioeconômico da população alvo estudada. Outra questão a ser considerada diante 

da alta prevalência encontrada, no presente estudo, refere-se à possibilidade apontada por 

Ludermir e Melo Filho (2002) de que indivíduos com baixa escolaridade podem 

apresentam queixas no SRQ-20, mesmo na ausência destes sintomas. De fato, como foi 

observado nos resultados do presente estudo, a amostra avaliada apresentou baixa 

escolaridade. Esta variável poderia ter elevado a prevalência da presente pesquisa. 

Autores da literatura de outros países ressaltaram que há uma grande divergência 

nos valores das taxas de prevalência dos transtornos mentais, em diversos contextos (Alem 

et al., 1999; Shidhaye e Patel, 2003). Estas diferenças nas taxas de prevalência também 

podem ser observadas em estudos realizados nos municípios brasileiros. Nestes, podemos 

verificar que Marin-León et al. (2006) encontraram uma prevalência muito inferior 

comparada a outras pesquisas semelhantes.  

No que se refere aos fatores associados à prevalência de TMC, o presente trabalho 

destacou três variáveis: sexo, uso de medicamento e renda, nas análises univariadas. Com 

relação à variável sexo, verificou-se que a prevalência de TMC no sexo feminino era 
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significativamente mais elevada, quando comparada ao sexo masculino. Estes resultados 

confirmam os dados da literatura, pois das seis pesquisas encontradas, quatro verificaram 

maior prevalência de TMC no sexo feminino (Costa e Ludermir, 2005; Maragno et al., 

2006; Fortes et al., 2007; Gonçalves et al., 2008). O estudo de Gianini et al. (2008) foi o 

único que não encontrou diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres, 

para a prevalência de TMC. Contudo, há a possibilidade deste último estudo ter 

apresentado um viés de amostragem, pois as entrevistas ocorreram em dia útil, no período 

da manhã, e o participante era selecionado com a condição dos familiares estarem 

presentes na casa, no momento da visita dos pesquisadores. Os autores relataram que a 

amostra do sexo masculino foi significativamente menor. Além disso, os pesquisadores 

levantaram a hipótese de que os homens que se encontravam em casa, no momento da 

entrevista, estavam desempregados, eram idosos ou apresentavam déficits físicos ou 

mentais que os incapacitavam de trabalhar. Todas estas condições são explicações 

plausíveis para possíveis desequilíbrios emocionais que aumentariam a probabilidade de 

serem indicativos de TMC. Este pode ser um esclarecimento aceitável da diferença de 

prevalência por sexo neste estudo não ter sido estatisticamente significativa. O estudo de 

Bandeira et al. (2007) encontrou taxas de prevalência maior no sexo masculino, 

discordando dos demais estudos. Uma possível explicação para esta contradição é o fato 

dos participantes da amostra do estudo de Bandeira et al. (2007) terem sido indicados pela 

equipe do PSF, enquanto o presente estudo utilizou o método de seleção aleatória dos 

sujeitos para compor a amostra. 

Com relação à variável renda, os resultados encontrados, no presente estudo, estão 

de acordo com os resultados das quatro pesquisas que investigaram esta variável (Costa e 

Ludermir, 2005; Maragno et al., 2006; Gianini et al., 2008; Gonçalves et al., 2008). Todos 

estes estudos encontraram que quanto menor a renda familiar, maior a prevalência de 

TMC. Dados da literatura apontam que a baixa renda está relacionada a fatores que 

aumentam a probabilidade de ocorrência de problemas psicológicos, tais como diminuição 

do poder e desempenho insatisfatório de papéis sociais, que acarretariam baixa auto-

estima, ocasionando maior susceptibilidade aos transtornos mentais (Coutinho et al., 1999; 

Maragno et al., 2006; Ludermir, 2008). Há uma possível relação entre as variáveis gênero 

e renda, uma vez que o gênero desempenha um papel determinante na posição 

socioeconômica, acesso aos recursos e status social (Shidhaye e Patel, 2003), aumentando 

o risco de TMC.  
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Com relação à variável uso de medicamento, os resultados do presente estudo não 

podem ser comparados com as pesquisas realizadas sobre a prevalência de TMC, tendo em 

vista que esta variável não foi analisada nos estudos encontrados na literatura e descritos na 

revisão de literatura deste trabalho. Este resultado poderia ser indicativo de que as pessoas 

que usam algum tipo de medicamento estariam apresentando queixas, tanto somáticas 

quanto psicológicas, o que se aproxima dos itens da escala SRQ-20. No entanto, não se 

restringe apenas a pessoas que possuem doenças físicas pois os dados obtidos apontam que 

não houve diferença significativa entre o grupo que tomava medicamento para doenças 

físicas e pessoas que tomavam psicotrópicos. Pesquisas futuros devem aprofundar estas 

questões. 

O resultado obtido para a variável idade, no presente estudo, divergiu dos dados 

encontrados na literatura (Costa e Ludermir, 2005; Maragno et al., 2006; Gianini et al., 

2008). Enquanto a presente pesquisa verificou que a taxa de prevalência entre as faixas de 

idade não apresentou diferença estatisticamente significativa, os três estudos, que também 

analisaram esta variável, observaram um aumento da prevalência de TMC à medida que 

aumentava a idade (Costa e Ludermir, 2005; Maragno et al., 2006; Gianini et al., 2008). 

Costa e Ludermir (2005) encontraram maior prevalência de TMC na faixa etária entre os 

40 e 59 anos, comparativamente às faixas mais baixas de idade. Maragno et al. (2006) 

também observaram maior prevalência de TMC nos sujeitos acima de 45 anos. Gianini et 

al. (2008) observaram maior prevalência de TMC na faixa etária acima dos 50 anos. É 

possível observar que os estudos concordam parcialmente, pois, enquanto Maragno et al. 

(2006) e Gianini et al. (2008) observaram uma tendência linear de maior prevalência de 

TMC relacionada ao aumento de idade, os estudos de Costa e Ludermir (2005) concluíram 

que foi a faixa etária intermediária (40 a 59 anos), dentre as faixas analisadas pelos autores, 

que apresentou prevalência de TMC mais elevada. 

Os resultados obtidos para a variável estado civil mostraram uma ausência de 

relação significativa com a prevalência de TMC. Na literatura, não há um consenso a 

respeito da associação entre estas variáveis. Maragno et al. (2006) constataram que a 

prevalência de TMC era menor entre os indivíduos casados, apresentando contradição com 

os dados obtidos por Costa e Ludermir (2005) e Gianini et al. (2008). Costa e Ludermir 

(2005) apontaram maior prevalência de TMC em indivíduos divorciados, separados ou 

viúvos. Os dados de Gianini et al. (2008) apontaram apenas para uma tendência de menor 

prevalência de TMC em sujeitos solteiros, mas estes dados não foram significativos.  
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Quanto à variável procedência, os resultados do presente estudo não foram 

significativos. No entanto, é importante observar que foram encontrados apenas dois 

estudos (Maragno et al., 2006; Gianini et al., 2008) que investigaram a variável 

procedência, associada à ocorrência de TMC, e ambos apresentaram resultados 

insatisfatórios nos critérios de significância estatística.  

Com relação às variáveis escolaridade e renda, Coutinho et al. (1999)  

argumentaram que a escolaridade, além de proporcionar novos conhecimentos e 

influenciar positivamente a auto-estima, interfere nas escolhas no decorrer da vida, nos 

hábitos diários, assim como na escolha ocupacional e, consequentemente, nas condições 

socioeconômicas futuras (Coutinho et al., 1999). No presente estudo, a diferença 

observada na taxa de prevalência de TMC, nos diversos níveis de escolaridade, não foi 

estatisticamente significativa. Em contraposição, encontramos estudos (Costa e Ludermir, 

2005; Maragno et al., 2006; Gianini et al., 2008; Gonçalves et al., 2008) que 

comprovaram a presença de uma relação inversa, estatisticamente significativa, entre as 

variáveis grau de escolaridade e prevalência de TMC. Estudos futuros realizados nesta 

mesma população alvo poderiam sanar as contradições encontradas nessa variável. 

No presente estudo, não foi observada uma relação estatisticamente significativa 

entre a variável número de moradores por domicílio e a prevalência de TMC, confirmando 

os dados do único estudo que investigou esta variável (Costa e Ludermir, 2005). Segundo 

Coutinho et al. (1999), esta variável pode conduzir a interpretações ambíguas, pois ao 

mesmo tempo em que um número elevado de moradores pode significar maior apoio 

social, refletindo positivamente na auto-estima dos indivíduos, também representa ter que 

dividir o espaço físico com um número maior de pessoas. A redução do espaço físico 

individual pode resultar em menor privacidade, que com o tempo mais prolongado, pode 

significar maior grau de estresse (Coutinho et al., 1999).  

Não foram observados, no presente trabalho relações significativas entre a 

prevalência de TMC e as seguintes variáveis: número de moradores por domicílio que 

possuem renda, tipo de vínculo empregatício (formal/informal) e tipo de medicamento 

utilizado. Entretanto, estes resultados não podem ser comparados com dados da literatura 

da área, pois não foi encontrado nenhum estudo que investigou estas variáveis. Em estudos 

futuros, estas variáveis poderiam ser investigadas, a fim de confirmar ou não a associação 

entre elas e a prevalência de TMC. O estudo destas variáveis é relevante para o 

detalhamento do perfil dos indivíduos indicativos de TMC.  
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Os resultados da presente pesquisa estão em consonância com as orientações 

relatadas no texto “10 Recomendações da OMS para Saúde Mental” (2001), onde se 

destaca a necessidade de realização de pesquisas que identifiquem aspectos biológicos e 

psicossociais da saúde mental, a fim de fornecer dados para melhor estruturar os serviços 

de saúde, possibilitando intervenções mais eficazes. A OMS (2008) reconhece as 

limitações das intervenções estritamente biomédicas, enfatizando a importância de dar 

atenção às características psicossociais dos indivíduos, objetivando melhores resultados 

nos tratamentos (WHO, 2008).  

O documento “10 Recomendações da OMS para Saúde Mental” (2001) também 

preconiza o papel relevante do monitoramento da saúde mental nas comunidades, através 

da inclusão de indicadores de saúde mental. Estes devem fornecer não só o número de 

indivíduos com transtornos mentais, mas também a qualidade dos serviços oferecidos a 

estas populações. É importante destacar o papel fundamental dos serviços de atenção 

primária, como é o caso do PSF, para o atendimento em saúde mental da população, 

principalmente considerando-se que é nestes serviços de atenção primária que ocorre o 

primeiro contato das pessoas que buscam atendimento com os profissionais de saúde 

(Ministério da Saúde, 2000; Patel et al., 2009). Nota-se que o presente estudo, ao fazer um 

levantamento do perfil da população alvo, fornece aos gestores os dados necessários para 

elaboração de intervenções direcionadas às necessidades específicas da própria 

comunidade. A OMS (2008) aponta que haverá uma maior probabilidade de uma 

intervenção a um problema de saúde ser efetiva se os gestores do serviço tiverem 

conhecimento e considerarem as várias dimensões do processo saúde/doença (WHO, 

2008). 

Os resultados obtidos com a presente pesquisa podem ser generalizados para toda a 

população alvo previamente definida. A generalização dos resultados é possível, uma vez 

que a amostra estudada foi selecionada aleatoriamente da população alvo. Cabe lembrar 

que a generalização ocorrerá em toda área de cobertura do PSF – Tejuco, que contempla 

diversos bairros além do Tejuco, conforme detalhado no item “Local do estudo”.  

Estudos futuros poderiam realizar o levantamento do perfil clínico e 

sociodemográfico das populações assistidas pelas demais equipes de PSF do município. 

Estes estudos poderiam ter o objetivo de identificar as principais características de toda a 

população do município assistida pelo PSF. De posse destas informações, seria possível 

verificar as diferenças e semelhanças entre as diversas comunidades que compõem as 

equipes do PSF. Seria possível, igualmente, estabelecer programas e serviços 
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diferenciados, visando atender melhor as particularidades de cada localidade. Seria 

relevante também realizar uma pesquisa de levantamento em bairros do município que não 

usufruem da assistência do PSF. Estes dados possibilitariam a identificação das 

divergências e semelhanças entre as diversas regiões do município, entre as comunidades 

assistidas por PSF e aquelas que não apresentam cobertura destas equipes, e, por fim, 

identificar quais as principais características clínicas e sociodemográficas da população do 

município de São João Del-Rei e a prevalência geral de TMC do município. 

Por se caracterizar como uma pesquisa de corte transversal, não é possível 

acompanhar as alterações ocorridas nas características da comunidade, ao longo do tempo. 

Outras pesquisas, no futuro, serão necessárias com o objetivo de acompanhar as 

transformações ocorridas na população e possibilitar a atualização dos serviços prestados à 

comunidade baseados nestas informações.  
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados da presente pesquisa permitiram identificar a taxa de prevalência de 

TMC e descrever as principais características sociodemográficas da população assistida 

pelo PSF – Tejuco. A alta prevalência de TMC encontrada aponta para a necessidade de 

atendimento das famílias desta população alvo e confirma os resultados de um estudo 

realizado em serviços semelhantes, em outra região do país (Andreoli, 2007).   

As análises da presente pesquisa permitiram constatar dois fatores associados à 

prevalência de TMC: utilização de algum medicamento e renda familiar. Estes resultados 

levam à reflexão sobre a complexidade que envolve o processo saúde/doença dos 

indivíduos. Como adverte a OMS (2001), a saúde não significa apenas a ausência de 

doenças e, sim, um estado de completo bem-estar biopsicossocial. Em função disto, as 

intervenções em saúde, e em saúde mental, especialmente, para serem efetivas, devem 

contar com a participação de diversas áreas dos governos, tais como a educação, a 

assistência social, saneamento básico e outras mais.   

Os resultados apresentados, neste estudo, apontaram a necessidade de elaboração 

de intervenções focadas nos principais sintomas encontrados nesta população. O 

instrumento utilizado nesta pesquisa (SRQ-20) avaliava, dentre outros, indícios 

proeminentes de queixas ou sintomas depressivos e de ansiedade, que podem produzir 

uma incapacidade funcional ou um funcionamento anormal dos indivíduos, embora não 

configurem um diagnóstico, segundo os critérios do DSM-IV (Ludermir e Melo Filho, 

2002; Viana e Poz, 2005; Bandeira et al., 2007; Gianini et al., 2008).  

A monitorização dos indicadores de saúde mental é fundamental para a 

manutenção da qualidade dos serviços de saúde mental. No entanto, este processo de 

monitorização somente é pertinente quando os dados coletados são efetivamente utilizados 

para aprimorar as intervenções, visando melhorar o quadro de saúde mental da população. 

Espera-se que a apresentação dos resultados do presente estudo possa contribuir para 

aumentar o conhecimento sobre a prevalência de TMC, juntamente com os demais estudos 

realizados sobre esta temática e proporcionar informação útil para os gestores. Após a 

implementação de intervenções e a monitorização dos indicadores de saúde mental será 

possível estabelecer, também, uma rotina de avaliação dos serviços de saúde mental 

oferecidos à população, conforme idealizado pela Coordenação de Acompanhamento e 

Avaliação da Atenção Básica (CAA/DAB) (MS, 2005c). 
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O presente estudo apontou, também, a relevância de realizar pesquisas de 

levantamento, buscando identificar as principais características da população onde são 

implantados os serviços de saúde. O Instituto de Pesquisas Aplicadas – IPEA recomenda 

que a definição das áreas de implantação dos PSF’s utilize o mapa da fome, que fornece as 

principais áreas de risco dos municípios. No entanto, observa-se que este indicador, apesar 

de relevante para a definição da localidade de implantação, apresenta-se insuficiente na 

estruturação dos serviços a serem oferecidos às comunidades. Neste momento, pesquisas 

de levantamento do perfil das populações, como é o caso do presente estudo, torna-se de 

fundamental importância. Estudos futuros deverão ser realizados para outras populações 

alvo. As localidades contempladas com pesquisas semelhantes a estas podem elaborar 

estratégias de intervenções que visem à resolutividade, a regionalização, a 

descentralização e os demais pilares da legislação estabelecida para os serviços de saúde 

(CF, 1988; MS, 2000; MS, 2003; MS, 2005a; MS, 2005b). 
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ANEXO B 
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Categoria 01:  

Artigos Descritivos 

Grupo 01: Artigos que descrevem o processo de 

implantação e políticas relacionadas (40 artigos) 

Grupo 02: Artigos que descrevem intervenções realizadas 

na saúde física dos usuários (43 artigos) 

Grupo 03: Artigos que descrevem a prática de 

profissionais que compõem a equipe de PSF (10 artigos) 

Categoria 02:  

Pesquisas com temas 

relacionados ao PSF 

Grupo 01: Pesquisas relacionadas a estados físicos e 

mentais dos usuários do PSF (110 pesquisas) 

Grupo 02: Pesquisas que analisam a formação 

professional, qualificação, capacitação e percepção sobre 

o trabalho realizado no PSF (44 pesquisas) 

Grupo 03: Pesquisas que analisam as estratégias de 

intervenção desenvolvidas pela equipe de PSF (34 

pesquisas) 

Grupo 04: Pesquisas referentes à organização, 

estruturação e funcionamento do PSF (20 pesquisas) 

Categoria 03:  

Transtornos Mentais 

Comuns 

Pesquisas que investigam os Transtornos Mentais 

Comuns em populacões assistidas pelo PSF (06 artigos) 

  

 

D
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Grupo 01: Pesquisas que tratam dos TMC em populações assistidas pelo PSF  

(05 artigos) 

Grupo 02: Pesquisas que analisam a relação de TMC a outros fatores orgânicos  

(08 pesquisas) 

Grupo 03: Pesquisas que investigam a prevalência de TMC em populações específicas 

(16 pesquisas) 
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ANEXO C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo da Universidade Federal de São João 

del-Rei – MG  

Responsável: Juliana Kelly Pinto Moreira, Laboratório de Pesquisa em Saúde em Saúde 

Mental (LAPSAM, UFSJ) 

                                                                                                                            

Estamos realizando um levantamento das características da população atendida pelas 

Equipes de Programa Saúde da Família do Tejuco – São João del-Rei – MG. Esta pesquisa 

quer saber como você tem se sentido ultimamente. A partir deste estudo será possível 

compreender as necessidades da comunidade onde você vive e teremos informações para 

elaboração de programas destinados a sua comunidade. 

 

O tempo previsto para participação nesta pesquisa é aproximadamente 50 minutos, quando 

serão respondidos três questionários. As perguntas se referem a diferentes aspectos de sua 

vida, tais como sua saúde em geral, seu grau de estresse e dificuldades ligados ao sono. 

Nestes questionários não existem respostas certas ou erradas, esperamos apenas conhecer o 

que você tem sentido e suas necessidades. 

            

Todas as informações fornecidas por você nesta entrevista têm um caráter sigiloso, ou seja, 

não podem ser reveladas após nossa entrevista. Os resultados individuais dos questionários 

não aparecerão em nenhum lugar, somente os resultados globais da população inteira. Este 

estudo não irá implicar em prejuízo ou desconforto para você. Você não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer valor em dinheiro por colaborar com nosso estudo. A 

qualquer momento você pode interromper ou desistir de participar desta pesquisa. 

Qualquer dúvida ou informação você pode entrar em contato conosco através do telefone 

que se encontra no final da folha seguinte.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou                                                   

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para 

participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não causará 

nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei 

que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por participar do estudo.  

Eu concordo em participar do estudo.  

 

....................................., ......./...................../................ 

 

 _______________________________________                         

Assinatura do entrevistado                         

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32)3379-2469 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO D 

 

Self Report Questionnaire - SRQ- 20 

 

Por favor, leia estas instruções antes de preencher as questões abaixo. É muito importante 

que todos que estão preenchendo o questionário sigam as mesmas instruções. 

 

Instruções: 

Estas questões são relacionadas a certas dores e problemas que podem ter lhe incomodado 

nos últimos 30 dias. Se você acha que a questão se aplica a você e você teve o problema 

descrito nos últimos 30 dias responda SIM. Por outro lado, se a questão não se aplica a 

você e você não teve o problema nos últimos 30 dias, responda NÃO. 

 

1- Você tem dores de cabeça freqüentes? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

2- Tem falta de apetite? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

3- Dorme mal? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

4- Assusta-se com facilidade? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

5- Tem tremores nas mãos? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

6- Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

7- Tem má digestão? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

8- Tem dificuldades de pensar com clareza? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

9- Tem se sentido triste ultimamente? 
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 (   ) Sim     (   ) Não 

10- Tem chorado mais do que costume? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

12- Tem dificuldades para tomar decisões? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, lhe causa- sofrimento?) 

 (   ) Sim     (   ) Não 

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

15- Tem perdido o interesse pelas coisas?  

 (   ) Sim     (   ) Não 

16- Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

17- Tem tido idéia de acabar com a vida? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

18- Sente-se cansado (a) o tempo todo? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

19- Você se cansa com facilidade? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

20- Têm sensações desagradáveis no estomago? 

 (   ) Sim     (   ) Não 
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ANEXO E 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

Nome do entrevistado 

(Opcional):_______________________________________________________________ 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Data da entrevista:____/____/______ 

Local da entrevista:_________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

1. Sexo: ( ) 1. Masculino ( ) 2. Feminino  

2. Data de nascimento:____/____/______ 

3. Idade:______ anos 

4. Cidade de origem: ______________________________________________ 

5. Estado civil: 

(   ) 1. Solteiro  (   ) 2. Casado  (   ) 3. Divorciado  (   ) 4. Viúvo 

6. Toma algum medicamento? ( ) 1. Sim ( ) 2. Não 

Quais são?_____________________________________________________ 

7. Quantas pessoas moram nesta casa? ______________ 

8. Cursou a escola? ( )1. Sim ( ) 2. Não 

7.1 Se sim: Até que série estudou?___________________________ 

      8. Quantas pessoas possuem renda? _____________________________ 

8.1 Tipo de vínculo empregatício:  

        (  ) 1. Formal   (  ) 2. Informal 

8.2 Qual a renda familiar 

       (  ) 1. Menos de um salário mínimo 

       (  ) 2. De um a três salários mínimos 

       (  ) 3. Mais de três salários mínimos 

 

 


