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Agenda 2030

• ODS 3.4 – até 2030 reduzir em 1/3 a 
mortalidade prematura por doença não 
transmissível  por meio  de prevenção e 
tratamento, e promover a saúde mental  e o 
bem estar.

• ODS 3.5 – reforçar a prevenção e o tratamento 
do abuso de substâncias, incluindo o abuso de 
drogas entorpecentes e o uso nocivo de álcool



Pano de Ação  Integral 2013-2020

• Liderança e governança em saúde mental mais 
efetivas

• Provisão de serviços de saúde mental

• Implementação de estratégias para promoção 
e prevenção

• Sistema de informação, evidência e pesquisa 
fortalecidos.



Plano Estratégico Regional 
OPAS 2014-2019

• Fortalecer as capacidades nacionais para 
elaboração e implementação de políticas de 
saúde mental visando incorporação da saúde 
mental à saúde geral

• Proteger e promover os direitos humanos dos 
portadores de transtornos mentais



Plano de Ação sobre saúde Mental –
OPAS 2015-2020

• Linha estratégica de ação 2 : 

Aumento da cobertura de ambulatório

Reduzir o papel dos hospitais psiquiátricos 

Integrar o componente de saúde mental à 
atenção primária



Doenças e fatores de risco

• Doenças cardiovasculares

• Diabetes

• Neoplasias

• Doenças Respiratórias Crônicas

Fatores de risco: Alimentação  não saudável, 
atividade física insuficiente, tabagismo, uso 
nocivo de álcool



Internações X Custos - 2018
DIAGNÓSTICO INTERNAÇÃO CUSTO

D. Ap. Circulatório 702 596 R$ 1.872.306.246,52

Neoplasias 569 743 R$ 1.202.278.966,77

D. Respiratórias 321 650 R$    448.602.919,91

D. End. Nut. e Metabólicas 129 896 R$    145.017.491,37

Doença Mental 155 594 R$    247.804.995,05



Transtornos mentais

• Inclusão de doenças?

• Fator de risco?



Relação das doenças mentais e 
doenças crônicas

Depressão e Ansiedade

X

Diabetes 

Neoplasias

Doenças respiratórias

Doenças Cardiovasculares



Saúde Mental nas DCNT

• Transversal a todos os ciclos de vida 

• Fator de Risco

• Fator  agravante



Obrigada!

Contato:

dapes@saúde.gov.br

Fone:33156229
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