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RESUMO 

 
 

A saúde mental é componente importante da vida de um indivíduo e, por esse 
motivo, o comprometimento de seu equilíbrio representa uma questão de saúde 
pública. Muitas vezes a Atenção Primária é a porta de entrada para pacientes que 
apresentam transtornos mentais, mas, por diversos motivos, ocorrem falhas em sua 
abordagem.Diante deste cenário, o objetivo deste projeto é elaborar um plano de 
intervenção para a melhoria da abordagem em Saúde Mental na Unidade de Saúde 
da Equipe de São Pedro do Suaçuí, Minas Gerais. Foi utilizando para tal, o método 
de Planejamento Estratégico Situacional, além de pesquisa na Biblioteca Virtual em 
Saúde, por meio dos seguintes descritores: Saúde mental, Atenção primária à saúde 
e Estratégia Saúde da Família.  Acreditamos que após a efetivação das ações, os 
profissionais de saúde possam estar mais atuantes na abordagem em saúde mental 
e em relação à identificação e tratamento desses transtornos e na melhoria do 
acompanhamento dos usuários em sofrimento mental. 
 

 
Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Primaria à Saúde. Estratégia de Saúde da 
Família. 
 
 



 
 

 
  

ABSTRACT 
 
 

Mental health is an important component of an individual's life and, for this reason, 
the impairment of its balance represents a public health issue. Primary care is often 
the gateway for patients with mental disorders, but for several reasons, there are 
flaws in its approach. Given this scenario, the objective of this project is to develop an 
intervention plan to improve the approach to Mental Health in the Health Unit of the 
São Pedro do Suaçuí Team, Minas Gerais. For that, the Situational Strategic 
Planning method was used, in addition to research in the Virtual Health Library 
through the following descriptors: Mental health, Primary health care and Family 
Health Strategy. We believe that after acting, health professionals can be more active 
in approaching mental health and in relation to the identification and treatment of 
these disorders and in improving the monitoring of users in mental suffering. 
 
 

Keywords:  Mental Health. Primary Health Care. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

São Pedro do Suaçuí é um município com população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2019 de 5246 habitantes, 

localizado na região do Vale do Rio doce e distante 305 km da capital do estado 

(IBGE,2019). Economicamente a cidade se mantém através da agricultura e 

pecuária (especialmente a pecuária de leite), fonte de renda da maior parte da 

população local; a cidade possui, ainda, uma indústria de laticínios que vem 

expandindo a produção nos últimos anos. Como ocorre em grande parte das 

cidades desse porte, a atividade política partidária fica polarizada entre dois grupos 

políticos principais que se revezam na administração municipal ao longo dos anos. 

Em relação às suas atividades culturais, predominam as festas religiosas e 

atividades esportivas como a realização de campeonatos locais e regionais de 

futebol (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ, 2019). 

 Na área da saúde, o município não adota a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se deve a uma certa 

resistência da população assistida a mudanças nesse sentido e a questões políticas. 

Além da ausência de organização em equipes, outro problema enfrentado na 

questão da saúde é a alta rotatividade de médicos, com prejuízo direto da 

longitudinalidade do cuidado. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de saúde segue o modelo fragmentado, mas, ainda assim e 

apesar de falhar em diversos pontos, garante à população a prestação de um 

serviço de qualidade razoável de forma equitativa. Famílias de menor poder 

aquisitivo frequentemente encontram problemas quando são necessários, por 

exemplo, exames de maior complexidade que não são custeados pelo município. A 

atenção secundária à saúde está localizada em cidades vizinhas e sua comunicação 

com a atenção primária do município é relativamente boa uma vez que existe um 

forte vínculo entre os profissionais devido a se tratar de cidades de interior. A 

comunicação com a atenção terciária, por sua vez, é pouco fluida e geralmente 

ineficaz, uma das razões para isso é a inexistência de um sistema informatizado que 
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gerencie e guarde as informações sobre o estado de saúde dos usuários e seu fluxo 

pelos diferentes níveis do sistema. 

Essa organização (ou a ausência dela) leva, muitas vezes, à criação e 

manutenção de uma visão da Atenção Primária à Saúde (APS) como inferior aos 

outros pontos do sistema e sua sobrevalorização por parte dos usuários. 

A referência entre os pontos de atenção dentro do município, como entre a 

atenção médica, odontológica, psicológica, por exemplo, é realizada por meio de 

encaminhamento ou pelo contato direto entre os profissionais responsáveis; já a 

referência para outros municípios é realizada por intermédio de agendamento via 

gestão do município sendo que a contrarreferência é pouco eficiente, pois muitas 

vezes não ocorre, característica do sistema fragmentado de saúde, predominante no 

município. 

Um dos principais problemas encontrados no sistema de saúde adotado pelo 

município é a dificuldade na manutenção da longitudinalidade do cuidado. Isso se 

deve tanto à comunicação falha entre os diferentes pontos de atenção quanto, e 

principalmente, à inexistência de equipes com sua população adscrita; o cuidado 

médico, por exemplo, é fragmentado, muitas vezes iniciando com um profissional e 

terminando com outro sendo que o usuário não possui um profissional de referência, 

prejudicando diretamente seu seguimento clínico e a abordagem integrada de seus 

problemas de saúde.  

Ainda com relação a outro problema evidente é a desvalorização da APS; devido 

ao modelo hierarquizado adotado, muitos usuários só se sentem plenamente 

atendidos quando seu atendimento envolve o encaminhamento para outros níveis de 

atenção. Acrescente-se ainda a inexistência de um controle sistematizado dos 

resultados alcançados pelas estratégias adotadas no município, o que impede o 

planejamento de melhorias necessárias e a mudança de rumos. 

 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

Como não existe a divisão em equipes característica da ESF, a área de atuação 

dentro do município abrange tanto a comunidade urbana quanto a comunidade rural, 

principalmente quando o atendimento é realizado na Policlínica Municipal que 
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recebe a maior parte do fluxo de usuários. Os aspectos econômicos, sociais, 

políticos e religiosos correspondem, portanto, aos mesmos descritos para todo o 

município de São Pedro do Suaçuí, sendo que a maior parte da população se 

encontra na comunidade rural. 

A maior parte da comunidade vive na área rural sendo sua fonte de renda 

basicamente a agricultura e a pecuária. Na área urbana, os locais que mais 

empregam são a própria prefeitura municipal e o comércio local sendo considerável 

o número de desempregados ou daqueles na economia informal; existe 

caracteristicamente uma grande saída da população mais jovem da cidade tanto 

para trabalhar quanto para completar os estudos, destes que saem muitos não 

retornam para a cidade devido à baixa oferta de empregos. A coleta de lixo abrange 

apenas a área urbana e o esgotamento sanitário deixa muito a desejar. O número de 

analfabetos, como ocorre em todo o país é elevado especialmente na população 

mais velha, isso é bastante perceptível durante o contato com os usuários na 

atuação profissional. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde de São Pedro do Suaçuí 

 

A Unidade Básica de Saúde de São Pedro do Suaçuí está localizada na Rua 

Professora Ana Maria, número 11, no Centro da cidade e sua infraestrutura foi 

planejada especificamente para funcionar como unidade de atendimento, possuindo 

15 cômodos, incluindo recepção, dois consultórios de atendimento médico, sala de 

enfermagem, sala de triagem, sala de suturas, sala de curativos, cozinha, entre 

outros. 

A relação com a comunidade está bem estabelecida sendo a localização da unidade 

bastante acessível, principalmente para aqueles que vivem na zona urbana do 

município. O processo de trabalho é relativamente bem organizado e conta com 

profissionais de diversas áreas que trabalham em conjunto para a realização do 

atendimento à comunidade. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde de São Pedro do 

Suaçuí 
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O município não adota uma divisão estrita em equipes de saúde, mas conta com 

um total de quatro médicos, quatro enfermeiros, seis técnicos de enfermagem, três 

cirurgiões-dentistas, uma psicóloga, um bioquímico, uma fisioterapeuta e oito 

agentes comunitários de saúde. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe de São Pedro do Suaçuí 

 

A unidade localizada no centro funciona durante vinte e quatro horas por dia por 

toda a semana, sendo a equipe reduzida no período noturno, contando com 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e um médico. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de São Pedro do Suaçuí 

 

A equipe ocupa a maior parte de seu tempo realizando o atendimento de 

demanda espontânea da comunidade, consultas agendadas são incomuns. Não são 

realizadas reuniões de equipe e visitas domiciliares ocorrem quando há a demanda 

via agente comunitário de saúde ou do próprio usuário, ocorrendo semanalmente. 

São realizados atendimentos de pré-natal, puericultura e de diabéticos e 

hipertensos, porém, não existe um dia programado para tal, sendo que, esses 

atendimentos ocorrem segundo a demanda. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

• Não adoção da ESF nos moldes do SUS; 

• Inexistência de equipes de saúde com sua população adscrita com prejuízo 

da longitudinalidade do cuidado; 

• Ausência de campanhas de educação em saúde tendo o município um 

modelo de atenção voltado apenas para a doença; 

• Comunicação falha entre atenção primária e outros níveis da rede de saúde; 

• Alta rotatividade de médicos que realizam o atendimento da população; 

• Esgotamento sanitário inadequado/ coleta de lixo apenas na área urbana; 

• Ausência de dados sobre principais causas de óbito ou de internação no 

município, além de dados epidemiológicos em geral; 
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• Inexistência de um sistema informatizado (ou minimamente efetivo) com as 

informações de saúde do usuário e seu fluxo pelo sistema; 

• Planejamento de ações pouco sistematizado e a avaliação de resultados não 

ocorre ou ocorre de forma ineficiente; 

• Grande número de pacientes em uso de psicotrópicos sem acompanhamento 

médico apropriado e grande número de consultas sem uma causa orgânica 

aparente em que não se aborda a saúde mental (SM) do usuário; 

• Grande número de pacientes etilistas ou usuários de outras drogas que não 

têm esse problema diretamente abordado pelos profissionais de saúde; 

• Inexistência de grupos de diabéticos e hipertensos. 

 

1.9. Priorização dos problemas– a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

Em reunião com a equipe de saúde foi feita uma seleção e priorização dos 

problemas identificados na área de abrangência, baseados na importância do 

problema, capacidade de enfrentamento e sua urgência. Todos os problemas são de 

alta importância, mas foi priorizado pela equipe os seguintes problemas: 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde São Pedro do 

Suaçuí município de São Pedro do Suaçuí, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Não adoção da ESF nos moldes 

do SUS 

ALTA 6 PARCIAL 2 

Inexistência de equipes de saúde 

com sua população adscrita 

ALTA 5 PARCIAL 2 

Alta rotatividade de médicos   

ALTA 

3 PARCIAL 2 

Esgotamento sanitário 

inadequado/ coleta de lixo 

apenas na área urbana 

 

ALTA 

3 

 

PARCIAL 2 

Inexistência de um sistema 

informatizado 

 

ALTA 

3 

 

PARCIAL 2 

Grande número de pacientes em 

uso de psicotrópicos sem 

ALTA 10 TOTAL 1 
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acompanhamento 

Fonte: Autoria própria 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 
Em sua discussão, a equipe teve certa dificuldade na seleção do problema 

prioritário, especialmente devido à quantidade elevada de problemas identificados. 

Porém, logo a questão da abordagem da Saúde Mental na comunidade se destacou, 

principalmente, devido ao alto número de pacientes em uso de psicotrópicos sem 

qualquer acompanhamento. 

Essa alta frequência de atendimento de pacientes em situação de sofrimento 

psíquico se justifica pelo fato de a ABS se tratar do primeiro acesso das pessoas ao 

sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental 

(BRASIL, 2013). Durante muito tempo esses problemas permaneceram 

negligenciados em estudos e políticas públicas sendo que seu maior destaque se 

deu, sobretudo, após a demonstração do impacto que representam em termos de 

morbidade em saúde pública (DUNCAN; SCHIMIDT; GIUGLIANI, 2013). 

A importância de se resolver esse problema, especificamente, está na 

melhora do atendimento da população em sofrimento mental e consequentemente 

na qualidade de vida desses usuários, o que levará a uma maior satisfação da 

própria equipe dentro de sua atuação. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de intervenção para a melhoria da abordagem em Saúde 

Mental na Unidade de Saúde da Equipe de São Pedro do Suaçuí, Minas Gerais.  

 

 
3.2 Objetivos específicos 
 
 

Promover um programa de atualização conceitual e de processo de trabalho para a 

equipe de saúde em relação à abordagem da SM aos usuários. 

Realizar o cadastramento de usuários do serviço de saúde em uso de psicotrópicos. 

Promover a criação de um dia específico para atendimento aos pacientes em 

sofrimento mental e em uso de psicotrópicos. 
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4.  METODOLOGIA 
 

Para a viabilização do projeto, foi utilizado o método de Planejamento 

Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas observados na atenção 

em saúde no município seguido da seleção do problema prioritário, dos nós críticos 

e das ações, de acordo com (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  O problema 

prioritário escolhido pela equipe foi a questão da falta de abordagem da Saúde 

Mental na comunidade que se destacou principalmente devido ao alto número de 

pacientes em uso de psicotrópicos sem qualquer acompanhamento. 

O projeto de intervenção se baseou ainda em revisão de literatura sendo 

consultada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) na Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) por meio dos seguintes descritores: Saúde mental, Atenção primária à 

saúde e Estratégia Saúde da Família. Também foram consultados documentos de 

órgão públicos e livros. 

O plano de intervenção teve, como referência, os dez passos propostos no 

Módulo Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde do Curso de Especialização 

em ESF (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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5.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

5.1 Conceito de saúde mental, transtorno mental e sua epidemiologia no 

Brasil 

 

 O conceito de SM é complexo e foi historicamente influenciado por contextos 

sócio-políticos e pela evolução de práticas em saúde (GAINO et al., 2018). No 

entanto, prevalece à definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) que define 

SM como ‘’um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas próprias 

habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente 

e é capaz de contribuir para sua comunidade’’. O órgão afirma, ainda, que a SM é 

um componente integral e essencial da saúde (OMS, 2017, apud GAINO et al., 

2018, p.110). 

Mas, afinal, o que são os transtornos mentais? A OMS (1988) classifica os 

transtornos mentais como uma doença com manifestação psicológica associada a 

algum comprometimento funcional resultante de disfunção biológica, social, 

psicológica, genética, física ou química os quais prejudicam diretamente o 

desempenho global da pessoa, de acordo com a Classificação de transtornos 

mentais e de comportamento da CID-10. 

Para o enfrentamento dos problemas de SM no Brasil existe a Política 

Nacional de Saúde Mental, um modelo que se desenvolveu a partir da Reforma 

Psiquiátrica nos anos 1980. Essas mudanças modificaram a rede de assistência 

psicossocial que substituiu o modelo manicomial por uma abordagem que pretende 

manter a cidadania do doente mental e reinseri-lo em seu território existencial 

(BRASIL, 2013). 

Substituindo esse modelo ultrapassado de cuidado em SM surgiram os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), os Centros de Convivência (CECOS) e as enfermarias de SM em hospitais 

gerais, constituindo uma rede integrada e efetiva de atendimento aos usuários. A 

Atenção Primária completa essa rede assistencial, funcionando como um elo desse 

paciente com os outros pontos do sistema (BRASIL, 2013). 
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5.2 Saúde mental na atenção primária 

 

Sabe-se que a Atenção Primaria a Saúde (APS) funciona como o primeiro 

contato do usuário com o sistema de saúde, e isso não é diferente para aqueles que 

têm alguma demanda em SM. Segundo a CID-10 cerca de uma a cada quatro 

pessoas que procuram a Atenção Básica apresenta algum transtorno mental, o que 

deixa claro a importância de os profissionais de saúde saberem abordar e conduzir 

essas queixas (BRASIL, 2013). 

Nota-se, porém, que a SM não exige necessariamente um trabalho para além 

do que já é realizado pelos profissionais de saúde. Na verdade, há a necessidade 

que esses profissionais apenas incorporem e aprimorem competências de cuidado 

em SM na sua rotina de trabalho diária de cuidado integral à saúde (BRASIL, 2013). 

Esse objetivo pode ser alcançado por meio de medidas de atualização conceitual e 

do processo de trabalho direcionadas a todos os profissionais da equipe de saúde. 

Além do impacto do próprio transtorno mental na saúde do indivíduo deve-se 

levar em conta o impacto gerado em alguns dos mais prevalentes agravos à saúde. 

Sintomas depressivos e ansiosos estão diretamente relacionados à doença cardio e 

cerebrovascular e ao diabetes. Essa associação se dá seja como fator de risco, seja 

piorando a aderência ao tratamento ou o prognóstico da doença (BRASIL, 2013). 

Fica assim evidente que sem saúde mental não há saúde (OMS, 1998) 

 Além dos já citados sintomas depressivos e ansiosos há outros transtornos 

que comumente surgem na rotina do trabalhador da APS. São eles os problemas 

relacionados ao uso do álcool, que atingem cerca de um em cada dez adultos e os 

transtornos mentais graves e persistentes, que incluem a esquizofrenia e as 

psicoses afetivas, os quais são menos frequentes, cerca de dois em cada 100 

adultos (BRASIL, 2013).  

 

5.3 Tipos de tratamento em Saúde Mental 

 

Existem diversos instrumentos que podem ser utilizados para intervenção 

psicossocial na APS, baseados na integralidade do cuidado. Um desses 

instrumentos é a realização de grupos com vistas à promoção da SM, os quais 
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permitem uma troca de experiências e transformações que não poderiam ser 

igualmente alcançadas sem um atendimento individualizado (BRASIL, 2013). 

Destacam-se ainda o campo das Práticas Integrativas e Complementares que 

incluem os recursos terapêuticos da Medicina Tradicional Chinesa, homeopatia, 

fitoterapia e plantas medicinais. O Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o 

acesso da população a esses serviços, aprovou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS em 2006 (BRASIL, 2013). 

Além desses recursos, existem as intervenções psicossociais avançadas que 

incluem a terapia comunitária, a terapia cognitivo comportamental e a terapia 

interpessoal breve que, com treinamento específico, podem ser oferecidas na APS e 

apresentam bons resultados. 

E, finalmente, estão os psicotrópicos, medicamentos que agem sobre o 

sistema nervoso central cuja prescrição não deveria ocorrer isoladamente, mas 

dentro de um projeto terapêutico que contemple outras intervenções, como as 

anteriormente citadas. As principais classes desses medicamentos são os 

neurolépticos, benzodiazepínicos, antidepressivos e estabilizadores do humor, os 

quais devem ser utilizados conforme a indicação clínica (BRASIL, 2013). 

 

5.4 O uso indiscriminado de psicotrópicos 

 

Entre os problemas de abordagem da SM que representam um desafio na 

APS, destaca-se o uso indiscriminado de psicotrópicos, em especial os da classe 

dos benzodiazepínicos. Tais medicamentos possuem efeitos sedativos, relaxantes 

musculares e anticonvulsivantes e têm seu uso difundido no Brasil (BRASIL, 2013). 

Seu uso prolongado e inadvertido, porém, provoca déficts cognitivos, alterações 

motoras, sedação excessiva, além de tolerância e dependência (FEGADOLLI et al., 

2019). 

A APS tem papel de destaque no controle desse uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos uma vez que é a responsável pelo acompanhamento 

dos usuários em tratamento psiquiátrico e, muitas vezes, por sua primeira 

prescrição. A equipe deve sempre manter o acompanhamento contínuo desses 

pacientes e considerar a redução gradual do uso dos medicamentos (BRASIL, 

2013). 
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6.PLANODE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado falta de abordagem em 

Saúde Mental em São Pedro do Suaçuí. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Após a discussão foram identificados muitos problemas referentes à área de 

atuação da equipe, inclusive com mais de um deles apresentando uma alta 

importância e necessidade de resolução urgente. A equipe, porém, resolveu optar 

pela priorização de um problema cuja resolução dependesse inteiramente de seus 

membros, sem a necessidade de recursos (tanto de material quanto de pessoas) 

fora do escopo de trabalho da equipe.  

Tal problema selecionado foi a questão da abordagem da SM dos pacientes, 

não só em consultas médicas, mas em todo contato entre usuário e equipe de 

saúde. Essa abordagem deve ocorrer quando são identificados sinais de que aquele 

usuário possa estar passando por algum sofrimento mental, ainda que sua queixa ou 

motivo da procura de atendimento tenha sido outro. 

Esse é um problema recorrente na comunidade de São Pedro do Suaçuí e, 

invariavelmente, o problema é devidamente identificado, porém não é abordado pelo 

profissional. Ocorre, por exemplo, situações em que o usuário procura o serviço de 

saúde com uma queixa álgica que não possui uma causa orgânica identificável, o 

profissional nota essa discrepância, pensa na possiblidade de se tratar de uma dor 

com origem psicogênica, mas não aborda essa possibilidade no trato com o paciente 

por razões diversas levando ao uso abusivo de analgésicos e outras medicações 

não indicadas no caso. 

Além disso, quando um psicotrópico chega a ser prescrito não é realizado o 

acompanhamento desse usuário com a devida avaliação de resultados ou até 

mesmo da presença de efeitos colaterais indesejados. Esses pacientes seguem 

então fazendo uso da medicação por longos períodos sem nenhum tipo de 

orientação e sem uma abordagem multiprofissional, ideal nesse tipo de cenário. 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

O problema da abordagem inadequada ou inexistente da SM do usuário na 

comunidade de São Pedro do Suaçuí é crônico, com um desenvolvimento de longa 

data e que vem se perpetuando mesmo com a mudança dos membros da equipe de 

saúde ao longo do tempo. A própria população por vezes se mostra insatisfeita com 

essa realidade. 

Mansur (2013) destaca que quando um paciente procura o serviço de saúde 

devido a um sintoma físico, em 20 até 84% dos casos não se encontra causa 

orgânica que explique sua queixa, representando um desafio para o profissional que 

o atende.  

Em uma situação como essa é necessário que durante o atendimento, ainda 

que não seja prontamente identificado, um problema de SM seja abordado e que 

essa possibilidade seja comunicada ao usuário, mas por diversas razões criou-se na 

comunidade o hábito de não considerá-la durante o contato entre profissional e 

usuário.As consequências dessa prática são o uso abusivo de medicamentos 

inadequados e a própria lotação do serviço de saúde, uma vez que esses pacientes 

não têm seu problema resolvido e continuam a procurar atendimento. 

 
 
6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Como ocorre em qualquer situação, a causa desse problema é também um 

problema. O fato de o município não adotar a ESF é o grande ‘’nó crítico’’ da falta de 

uma abordagem propriamente dita da SM aos pacientes, que é ignorada devido à 

falta de tempo e a um modelo que prioriza a saúde e os chamados problemas 

orgânicos acima de tudo.  

Desta forma, foram considerados os seguintes nós críticos a partir da análise 

do diagnóstico situacional, para o problema “falta de uma abordagem da saúde 

mental; não adoção da ESF nos moldes do SUS e o grande número de pacientes 

em uso de psicotrópicos sem acompanhamento. 

Existe uma preocupação constante com a quantidade de atendimentos e em 

suprir a demanda diária do fluxo de usuários, relegando à SM, menos passível de 
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ser contabilizada, uma importância menor. Dessa forma, esse nó crítico funciona 

tanto como causador quanto como perpetuador do problema. 

Por esse motivo, esses problemas permanecem não sendo identificados ou 

ignorados. Uma equipe que atue nos moldes do SUS, ainda que com poucos 

recursos, pode mudar essa realidade ‘’atacando’’ diretamente o nó crítico do 

problema, mas, para isso, é necessária uma mobilização de toda a equipe de saúde 

e a consciência coletiva de que sua resolução demanda planejamento, dedicação e 

tempo. 

 
6.4Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passos) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 2 -Desenho das operações e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 1” relacionado ao problema “Falta de abordagem em saúde mental em 

São Pedro do Suaçuí”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde do  

município de São Pedro do Suaçuí Estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Não adoção da ESF nos moldes do SUS 

6º passo: operação Fomentar na gestão do município e dentro da própria equipe de 

saúde a ideia da implementação da ESF no município seguindo o 

sistema de equipes com sua população adscrita 

6º passo: projeto ESF em São Pedro do Suaçuí 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhora da qualidade do serviço de saúde ofertado à população 

Implementação da ESF 

6º passo: produtos esperados Equipes de saúde pré-definidas; reuniões mensais com todos os 

membros para discussão de casos; realização de visitas 

domiciliares 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: elaboração de um plano de transição entre o sistema 

atual e a ESF 

Financeiro: contratação de profissionais para a abertura de novas 

equipes de saúde 

Político: decisão de realizar a mudança 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Político:  decisão de realizar a mudança; aceitação e apoio da 

gestão do município para implementação do plano 

Financeiro: custeio para a contratação de novos profissionais 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Prefeito Municipal (motivação indiferente) 

Secretário da saúde (motivação indiferente) 

Membros atuais da equipe (motivação favorável) 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Todos os membros da equipe de saúde  

Três meses para construção e apresentação do projeto aos 
gestores municipais; seis meses para a correção, aprovação e 
liberação de recursos; três meses para implementação; um ano 
para adequação com análise sistemática de resultados e 
finalização 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Enfermeiro e médico 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Falta de abordagem em 

saúde mental em São Pedro do Suaçuí”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família do município de  São Pedro do Suaçuí Estado de Minas 

Gerais 

Nó crítico 2 Grande número de pacientes em uso de psicotrópicos sem 

acompanhamento 

6º passo: operação 

(operações) 

Melhorar a identificação, abordagem e acompanhamento dos 

problemas de SM no município 

6º passo: projeto Mais Saúde Mental 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhora da qualidade de vida da população em sofrimento mental 

Uso adequado dos psicotrópicos 

6º passo: produtos esperados Implementação de dia específico para atendimento de pacientes 

em uso de psicotrópicos e renovação de receitas mediante 

comparecimento; reuniões mensais da equipe para discussão de 

casos complexos; capacitação da equipe para identificação de 

possíveis transtornos mentais 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimentos conceituais de saúde mental e sua 

abordagem  

Organizacional: agendamento de consultas e de reuniões de 

equipe 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: conhecimento para reconhecimento da necessidade de 

abordagem do problema 

 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Reuniões com todos os membros da equipe e capacitação dos 
profissionais 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e enfermeiro; início em dois meses, término em um ano 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Acompanhamento das fichas dos pacientes atendidos e 
resultados na melhoria da qualidade de vida alcançados 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Apesar da importância da SM em saúde pública e do protagonismo da APS 

em sua abordagem virem sendo cada vez mais reconhecidos pelos órgãos públicos 

e pela população em geral; muitas falhas ainda ocorrem no atendimento de 

pacientes em sofrimento mental. Essa proposta que pretende mudar tal realidade 

dentro de uma equipe de saúde de um município no interior de Minas Gerais é um 

desafio tanto para os profissionais de saúde quanto para os usuários do sistema. 

 Para a viabilização de um projeto tão desafiador o envolvimento da gestão em 

saúde do município é fundamental, de forma que a equipe tenha condições técnicas 

e estruturais de promover as mudanças necessárias e implantá-las em prol da 

comunidade. A população deve ser parte integrante dessa proposta, compreender 

sua relevância e estar preparada para vivenciar as dificuldades que uma modificação 

na forma de se encarar os transtornos mentais implica. 

 O alcance de resultados objetivos da proposta certamente leva tempo, mas se 

realizada com êxito as consequências são promissoras, podendo ser estendida para 

outras equipes do município. Uma abordagem adequada da SM pelos profissionais 

da APS provoca mudanças importantes da qualidade de vida e morbimortalidade da 

população assistida, representando um verdadeiro investimento em saúde. 
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