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RESUMO 
 
 

A saúde mental é definida como nível de qualidade de vida cognitiva e ou emocional, 

sendo a área escolhida com maior necessidade de intervenção na comunidade 

Vinhático. Durante o curso de Especialização em atenção básica em saúde da 

família, fez-se necessária a realização do diagnóstico situacional, mostrando que 

3,6% da população fazem uso de medicações psicotrópicas e 50% dos pacientes 

que comparecem à consulta tem alguma queixa relacionada, sendo assim, o 

problema com necessidade de intervenção mais oportuna. Toda essa situação 

acarreta outro problema que é o uso de medicações psicotrópicas sem prescrição 

médica e sem diagnóstico feito por um especialista. Entre as principais queixas 

estão ansiedade, depressão, alcoolismo, tabagismo, estresse, preocupação, 

problemas familiares, baixa condição econômica e até mesmo os pacientes 

portadores de alguma condição crônica apresentam algum tipo de desamino, se 

tornando um problema corriqueiro que necessita de um olhar mais fixo. A equipe 

torna-se a ferramenta principal que vai identificar e direcionar o tratamento de tais 

queixas. Diante disso, o objetivo deste trabalho é elaborar plano de intervenção 

visando conscientizar a população sobre sintomas relacionados à saúde mental e 

reduzir o uso indevido de medicações psicotrópicas pelos usuários adscritos na 

equipe Vinhático. Através do diagnóstico situacional foi possível elaborar estratégias 

de intervenção em que as ações serão educativas voltadas para os grupos 

operativos, além de atendimento regular por profissional psicólogo e psiquiatra, de 

tal forma que ainda tenha o acompanhamento dos profissionais da Estratégia Saúde 

da Família, tendo um suporte de atenção integral, conforme os problemas e 

necessidades de cada paciente. 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde mental; 

plano de ação; atenção primária.  

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

Mental health is defined as a level of cognitive and emotional quality of life, being the 

area chosen with the greatest need for intervention in the Vinhático community. 

During the course of specialization in basic health care of the family, it was necessary 

to carry out the situational diagnosis, showing that 3.6% of the population use 

psychotropic medications and 50% of the patients who attend the consultation have a 

related complaint, thus, the problem with the need for more timely intervention. This 

entire situation carries another problem that is the use of psychotropic medications 

without medical prescription and without diagnosis made by a specialist. Among the 

main complaints are anxiety, depression, alcoholism, smoking, stress, worry, family 

problems, poor economic condition and even patients with some chronic condition 

have some type of discouragement, becoming a common problem that needs a more 

fixed. The staff makes it the main tool that will identify and direct the treatment of 

such complaints. Through the situational diagnosis it was possible to elaborate 

intervention strategies that are: operating groups, regular care by a professional 

psychologist and psychiatrist, with the purpose of raising awareness in the 

community and reducing the misuse of psychotropic medications. 

 

Keywords: Family Health Strategy; Primary Mental Health Action Plan; primary care. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição de medicamentos psicotrópicos 

Psicotrópicos ou drogas psicotrópicas atuam no Sistema Nervoso Central 

(SNC), ocasionando alterações de comportamento, humor e cognição, a grande o, 

apresenta propriedade reforçadora, sendo, portanto, passíveis de autoadministração 

e pode acarretar dependência entre os usuários (OMS, 1981). A ação de cada 

psicotrópico irá depender de alguns fatores como: tipo da droga (estimulante, 

depressora ou perturbadora), via de administração, quantidade da droga, tempo e 

frequência de uso, qualidade da droga, absorção e eliminação da droga pelo 

organismo, associação com outras drogas, contexto social, bem como as condições 

psicológicas e físicas do indivíduo (OMS, 1981). Compreende-se que o 

desconhecimento dos sintomas relacionados à saúde mental, assim como a falta de 

acompanhamento adequado com uma equipe multidisciplinar são questões que 

acarretam problemas como uso abusivo e dependência de tais medicações. 

 

1.2 Sobre o município e o funcionamento da Unidade de Saúde 

Vinhático é uma comunidade com cerca de 1540 habitantes, que se formou 

há aproximadamente 50 anos com a instalação da empresa Acesita, a qual atuava 

na fabricação de carvão. A vinda da Acesita, na época, atraiu muitas pessoas pela 

oportunidade de emprego, e inicialmente, as pessoas se abrigaram nos alojamentos 

da empresa e posteriormente suas famílias também se instalaram na comunidade.  

A origem do nome da comunidade advém da significativa quantidade de 

árvores da espécie denominada Vinhático. Segundo relatos dos moradores, com o 

passar dos anos a empresa fechou as portas e os moradores começaram a dedicar 

á agricultura, e com o crescimento e desenvolvimento local a cidade foi tomando 

forma, com ruas calçadas, escola. Atualmente a empresa Cenibra e a prefeitura 

empregam muitos moradores, alguns buscam emprego na cidade de Governador 

Valadares que é o polo mais próximo. É grande o número de desempregados e 

subempregados, o que leva a população a um perfil econômico baixo. A estrutura de 

saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, principalmente no que se 
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refere ao tratamento de água, tratamento do esgotamento sanitário e estação de 

tratamento do lixo, em função disso o número de casos de parasitoses intestinais 

como a esquistossomose e relativamente alto na população. Uma grande parte da 

comunidade vive em moradias bastante precárias, o analfabetismo é relativamente 

elevado no que se diz respeito á população idosa, sobretudo entre os maiores de 40 

anos. Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido investimento público 

(escola, centro de saúde, quadra esportiva).  

A comunidade de Vinhático é uma comunidade hospitaleira que abriga 

pessoas simples e tem muitos pontos positivos, assim como negativos. Em relação 

aos problemas, o lugar possui uma estrutura precária, fica a 30 km de estrada de 

chão até São Geraldo da Piedade. Muitas famílias vivem em casas com más 

estruturas e um nível alto de carência. A estrutura de saneamento básico na 

comunidade deixa muito a desejar, principalmente no que se refere ao tratamento de 

água, tratamento do esgotamento sanitário e estação de tratamento do lixo. Em 

função disso, o número de casos de parasitoses intestinais como a esquistossomose 

é relativamente alto na população. Uma grande parte da comunidade vive em 

moradias bastante precárias, o analfabetismo é relativamente elevado, no que se diz 

respeito a população maior de 40 anos e idosa.  

Em relação ao sistema de saúde, grande parte da população não tem 

dinheiro para pagar exames de rotina, motivo pelo qual entram na fila de espera pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Essa fila demora e se torna cada vez mais 

saturada, uma situação vivenciada em todo o país. Problemas prevalentes na saúde 

do local são as doenças crônicas (diabetes, hipertensão), uso indevido de 

medicações psicotrópicas e falta de conhecimento a respeito dos sintomas 

relacionados à saúde mental. Nota-se, também, grande número de pessoas com 

parasitoses intestinais, questões como higiene e a falta de estação de tratamento de 

água são de grande preocupação e relevância. 

A Unidade de Saúde de Vinhático, que abriga uma equipe, foi inaugurada há 

cerca de seis anos e está situada na rua principal da comunidade. É uma estrutura 

de propriedade da prefeitura inaugurada há aproximadamente 20 anos, onde 

funcionava um posto de saúde básico, que era aberto apenas uma vez ao mês. 

Esse posto tinha o atendimento médico, porém, há seis anos a unidade de saúde 
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passou a ser um PSF, estando aberto semanalmente. Essa unidade é antiga, com 

nível médio de conservação. Sua área pode ser considerada inadequada, embora o 

espaço físico seja muito bem aproveitado. Uma unidade nova e equipada já foi 

construída e breve a população estará usufruindo de um local totalmente novo e 

equipado. 

 A área destinada à recepção é pequena, motivo pelo qual a população 

aguarda atendimento em horários de pico até mesmo fora da unidade. Não existe 

sala para reunião, nem para vacina, sendo necessário utilizar o espaço da cozinha. 

Essa situação sempre é lembrada nas discussões sobre humanização do 

atendimento. 

As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são 

realizadas na própria unidade ou no estabelecimento ao lado, onde funciona o 

centro de referência de assistência social (CRAS), que fica ao lado do centro de 

saúde. A população tem muito apreço pela Unidade de Saúde, buscando pelos 

serviços e até mesmo para conversar ou tomar um café, que é oferecido na 

recepção. A Unidade nova, atualmente, está bem equipada e conta com os recursos 

adequados para o trabalho da equipe, todos estão aguardando ansiosamente a 

inauguração. A equipe da unidade é composta por uma enfermeira, duas técnicas de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde e uma médica.  

O funcionamento da Unidade de Saúde se inicia ás 7:30 às 17 horas, na 

recepção tem uma funcionária responsável por receber pacientes, fornecer 

informações e agendar as consultas, que também conta com a ajuda das agentes de 

saúde na execução do trabalho e organização do sistema de arquivo. O auxiliar em 

saúde se encarrega da marcação de consultas com especialistas, entrega de 

exames e também auxilia na organização do sistema de arquivos. As duas técnicas 

em enfermagem juntamente com a enfermeira fazem a triagem dos pacientes 

priorizando assim os casos mais urgentes mostrando o princípio da equidade. A 

médica realiza atendimentos agendados assim como os de urgência. Um grande 

problema na unidade é que alguns membros da população enxergam o atendimento 

desde um ponto de vista político, em que muitos são de oposição á administração 

atual então se mostram muitas vezes insatisfeitos causando uma situação até 

mesmo de descontento na equipe que se esforça para fazer o melhor na atenção 
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com igualdade e humanização buscando sempre deixar claro que saúde de direito 

de todos independente de situações políticas. 

No que diz respeito às equipes da unidade, encontra-se incompletas, havendo 

a falta, principalmente, de mais ACS qualificados para atender as demandas das 

microáreas, sendo primordial alocar mais indivíduos que possam atuar nas funções 

dos ACSs. Além disso, a unidade ainda carece do atendimento odontológico, já que 

não há atendimento dos profissionais específicos para a saúde bucal. Destaca-se 

ainda como problema, a questão da insegurança nas microáreas, em que muitas 

vezes impossibilita os usuários de procurarem atendimento e até mesmo causa certo 

receio da equipe realizar as ações e visitas necessárias, sendo fundamental que 

houvesse o policiamento no local. 

O curso de especialização destacou-se reforçando ou direcionando as 

condutas e pensamentos clínicos fundamentais para o médico de família e 

comunidade, contudo, frisa-se que enquanto existirem problemas 

supramencionados, o atendimento adequado da atenção primária será protelado ou 

até mesmo não concedido a população que necessita, e assim não sendo possível 

atender, plenamente, as exigências da Secretaria de Saúde.  
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2 JUSTIFICATIVA 

A abordagem que este projeto de intervenção é importante, uma vez que o 

uso indiscriminado das drogas psicotrópicas acarreta diversas implicações para a 

saúde dos usuários, além dos casos em que se nota até mesmo o desvio dos 

escassos recursos do orçamento familiar que poderiam ser destinados a outro fim 

(OMS, 1990).  

Destaca-se que muitas pessoas desconhecem os sintomas relacionados à 

saúde mental, havendo assim a necessidade de conscientizar e garantir um 

acompanhamento adequado para os pacientes da ESF Vinhático - MG, sobre a 

utilização correta dos psicotrópicos. Nota-se que entre os usuários certa tendência 

de continuar a medicação, solicitando tão somente a renovação da prescrição, sem 

uma nova reavaliação médica. Desse modo, tal atitude deve ser desestimulada com 

as medidas educativas para esclarecer tais usuários. 

Outra questão preocupante, é que já foi repassado a informação de que 

alguns pacientes pegam a medicação fornecida pela unidade, e a comercializam de 

tal modo que justifica o fato de fortalecer o controle dessas medicações, estimulando 

e articulando em rede com serviço de psiquiatria, que havendo necessidade, o 

paciente seja reavaliado a cada 6 meses, os que estão em uso há um ano do 

medicamento, já que na maioria desses casos são de terapia refratária. Já os 

pacientes que iniciaram, recentemente, o tratamento com psicotrópico, seria 

interessante o retorno após 45 dias, para uma reavaliação.  

Torna-se essencial elucidar os pacientes acerca dos efeitos adversos do uso 

crônico dos psicotrópicos, e ainda possíveis interações medicamentosas. Em geral, 

os psicotrópicos podem desencadear os seguintes efeitos adversos: cefaléia, 

náuseas, visão turva, taquicardia, tontura, desmaios, hipotensão, hipertensão, 

diarréia, sonolência, insônia, vômito, tolerância e dependência (LOPES, 2013).  

Nessa perspectiva é relevante que o médico assistente oriente sobre os 

efeitos supramencionados, sobretudo a dependência, contudo nota-se que tal 

dependência por psicotrópicos não é tão registrada, diante da não-notificação desse 

quadro clínico nos prontuários. Esta situação deve ser prevenida pelo médico, por 

meio da análise de dosagens mínimas, preconizando períodos de tratamento 
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adequados para cada caso, incentivando a reavaliação com o psiquiatra, 

regularmente, além da seleção criteriosa do medicamento, tendo atenção aos 

pacientes como antecedentes ou propensos a drogadição (FIRMINO et al., 2011).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar plano de intervenção visando conscientizar a população sobre 

sintomas relacionados à saúde mental e reduzir o uso indevido de medicações 

psicotrópicas pelos usuários adscritos na equipe Vinhático, no município de 

Governador Valadares/MG. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os psicotrópicos são drogas que agem na função psicológica alterando o 

estado mental. Fazem parte do rol dos psicotrópicos, os de ação antidepressiva, 

alucinógena e os tranquilizantes (ansiolíticos e antipsicóticos). Os fatores atrelados à 

utilização de psicotrópicos, o que demonstra independência do cenário de análise, 

são: gênero feminino, idade avançada, comorbidades, sintomas depressivos, 

polifarmácia e reduzida compreensão em saúde (NOIA et al., 2012).  

A utilização indiscriminada das drogas psicotrópicas é considerada um grave 

problema para os profissionais de saúde e autoridades sanitárias, em função dos 

diversos prejuízos que esta prática acarreta à saúde dos usuários. Nesse sentido, o 

paciente que necessite utilizar determinada medicação psicotrópica, este deve ser 

acompanhado, havendo atenção e observação, principalmente diante da possível 

ocorrência dos efeitos  adversos dos psicotrópicos (OMS, 1990). 

Diante disso, este papel de controle no uso de tais drogas é uma demanda 

frequente e relevante na saúde mental no contexto da Atenção primária. Assim para 

Baroni e Fontana (2009) a abordagem no campo da saúde mental não é restrita as 

queixas elencadas pelo paciente, devendo ser analisado a repercussão que o 

tratamento pode desencadear ao usuário, havendo desse modo, uma resposta 

efetiva para este tipo de demanda que exige atenção do prescritor e dos demais 

profissionais que acompanham o paciente em uma Estratégia Saúde da Família. 

Destaca-se que entre os usuários que realizam tratamento com psicotrópicos, 

as mulheres é o público que mais procura o atendimento da Atenção Primária, 

relatando queixas psíquicas e ainda se observa crescente longevidade, porém não 

sendo incomum, encontrar diversas comorbidades, além de incapacidade e perdas 

decorrentes da vida. É comum também o uso acentuado de psicotrópicos, entre os 

idosos, havendo queixas de insônia, ou outras alterações de sono, sendo estes 

percebido como mais leve, fragmentado e não reparador, o que ocasiona a procura 

de medicamento sintomáticos, podendo ser indicado a utilização do tranquilizante 

(WINDLE et al., 2007).  

Caso o paciente necessite que o atendimento dos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família, seja realizado no seu domicílio, há a possibilidade de programar 
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visitas mensais, conforme a demanda. Ocorre que tais visitas domiciliares há a 

possibilidade de analisar não tão somente o conjunto de sintomas do paciente, bem 

como o contexto social que este encontra-se inserido, podendo o médico notar em 

determinada visita o uso inadequado de medicamentos disponíveis na residência, 

em função de diversos fatores, principalmente, pela carência de conhecimento sobre 

os efeitos negativos do uso crônico de medicamentos como os psicotrópicos. Assim 

a visita domiciliar pode auxiliar para identificar além de violência doméstica, risco de 

suicídio, cárcere privado, como também possíveis incongruências terapêuticas, 

sendo uma oportunidade para até mesmo educar o paciente e seus familiares 

acerca do manejo terapêutico adequado para cada caso (LANCETTI, 2006). 

Outra alternativa disponível na Atenção Primária, em consonância ao 

atendimento da saúde mental, é o acolhimento já que se procura prestar assistência, 

por meio da escuta dos problemas e necessidades que o paciente apresente. No 

acolhimento é possível viabilizar um melhor atendimento para implementação de 

uma proposta terapêutica adequada, conforme o caso clínico, podendo ser 

analisado desde a fase do acolhimento se é caso de prescrever, manter ou 

suspender uma medicação, como os psicotrópicos (KENNETH et. al. 2004). 

A abordagem acerca dos psicotrópicos é interessante para a atuação da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), uma vez que os profissionais devem observar os 

paradigmas preconizados na Atenção Primária, tendo como desafio contínuo refletir 

e reanalisar as práticas, valores e até mesmo reestruturação do ambiente e do 

serviço, que de tal forma, sejam atendidas demandas da comunidade, sob o território 

em que a equipe encontra-se inserida. Desse modo, os profissionais de saúde, 

gestores e comunidade são corresponsáveis para reconhecer e buscar mecanismos 

com o objetivo de adequar as ofertas às necessidades dos usuários. Para isso, é 

necessário que haja colaboração dos envolvidos, neste processo, resultando em 

uma nova prática, com base nas responsabilidades e compromisso dos atores 

sociais vinculados (COELHO; JORGE; ARAÚJO, 2012). 

A efetivação do cuidado integral em saúde para a comunidade exige que haja 

o devido planejamento das atividades e o diagnóstico situacional da ESF, além de 

fornecer, para que os serviços sejam eficazes, a infraestrutura mínima, que 

proporcione alterações no processo do cuidado (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  
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A Atenção Primária em Saúde é a porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que incentiva a prevenção e promoção da saúde, sendo essencial que 

as unidades da estratégia saúde da família satisfaçam os pacientes, no ambiente, 

em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde (ARAÚJO; 

PAZ; MOREIRA, 2010). 
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5 METODOLOGIA 

O presente trabalho é um plano de intervenção que tem como finalidade 

conscientizar e reduzir uso de medicações psicotrópicas na comunidade vinhático. 

Os passos para a criação da intervenção encontram-se apresentados em 

sequência. 

 

 5.1. Diagnóstico situacional 

O primeiro passo foi fazer o diagnóstico situacional na área de abrangência 

da ESF Vinhático, utilizando-se o método de estimativa rápida (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010), a realização do mesmo permitiu o conhecimento e detecção dos 

“nós críticos”, em que foi selecionado como principal problema a falta de 

conscientização da população sobre sintomas relacionados á saúde mental e o uso 

indevido de medicações psicotrópicas. Permitindo assim criar propostas de 

intervenção com objetivo de melhorar a qualidade de vida na área da saúde mental 

da comunidade. 

Em relação ao problema descrito foram realizadas reuniões com as agentes 

de saúde e a equipe do NASF, e também coletados com a secretaria municipal de 

saúde (Registros SIAB ano de 2016). 

 

 5.2. Procedimentos 

Para a elaboração do presente projeto de intervenção, realizou-se uma 

revisão de literatura dos periódicos disponíveis nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e ScIELO. Além 

disso, foram consultados compêndios pertinentes sobre o tema. Foram utilizados  

medicações psicotrópicas, transtorno mental, atenção básica, estratégia saúde da 

família.          

O plano de ação foi assim elaborado com a finalidade de conscientizar a 

população sobre sintomas relacionados à saúde mental. Buscou-se estratégias para 
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evitar ou minimizar os mesmos, por meio de ações educativas, as quais são 

adaptadas para melhor compreensão dos pacientes, considerando ainda o contexto 

social, de tal forma que seja evitado a utilização inadequada das medicações 

psicotrópicas. 
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6  PLANO DE AÇÃO 

6.1 Primeiro passo: Definição do problema 

Analisando os problemas vivenciados pela comunidade de Vinhático, 

juntamente com toda a equipe de saúde, percebeu-se que a conclusão que o 

controle de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes), parasitoses intestinais 

são um grande desafio e significativa relevância. Porém, a população tem uma 

grande necessidade de atuação na área de saúde mental, onde 3,6% da população 

faz uso de medicações psicotrópicas e 50% dos pacientes que se apresentam nas 

consultas relatam alguma queixa relacionada, sendo considerado, assim, o problema 

com necessidade de intervenção mais oportuna.  

 

6. 2 Segundo Passo: Priorização dos problemas 

 

O Quadro 1 foi elaborado pela Equipe ESF Vinhático a partir do seu 

diagnóstico situacional, em que os problemas enfrentados, como carência de 

conhecimento sobre sintomas relacionados à saúde mental e uso indevido de 

medicações psicotrópicas, além do aumento do número de diabéticos e hipertensos 

e casos de parasitoses intestinais, estão identificados e selecionados quanto a 

prioridade, atribuindo assim um valor de importância dos mesmos e distribuindo-os 

conforme a urgência. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade de Vinhático. 2017. 

Comunidade de Vinhático 

 Equipe Vinhático Priorização dos Problemas 

Principais Problemas Importância  Urgência*  Capacidade de 

enfrentamento  

Seleção  

Falta conhecimento sobre 

sintomas relacionados a 

saúde mental e uso 

indevido de medicações 

Alta 8 Parcial 1 
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psicotrópicas. 

Aumento do número de 

diabéticos e hipertensos. 

Alta 7 Parcial 2 

Parasitoses intestinais. Alta 6 Parcial 2 

 

 

6.3 Terceiro passo: descrição do problema selecionado 

 

Entende-se que descrição do problema é a caracterização do mesmo, onde 

para realizá-la a equipe utilizou dados dos registros próprios, sendo selecionados os 

indicadores da frequência do mesmo. Depreende-se que anualmente, cerca de 300 

casos são encaminhados ao serviço de psiquiatria, porém ainda são acompanhados 

pela equipe Vinhático, em torno de 25 pacientes no serviço de saúde mental por 

mês. Além disso, outro dado relevante é o fato de que aproximadamente 50 

pacientes por mês estão em uso de psicotrópicos (Quadro 2) 

 

Quadro 2 - Descritores do problema encontrado no contexto da saúde mental Equipe 

Vinhático. 2017. 

Descritores Valores Fontes 

Encaminhamentos a consulta com serviço de psiquiatria 

por ano. 

300 Registro da 

equipe 

Número de pessoas que são acompanhadas que fazem 

uso de medicações psicotrópicas por mês (1) 

50 Registros 

da equipe 

Número de pessoas acompanhadas no serviço de saúde 

mental por mês (2) 

25 Registros 

da equipe 

(1) Apenas pacientes acompanhados no setor de saúde mental.  

(2) Levantamento realizado pelos ACS.  

 

O quadro elaborado pela Equipe Vinhático possibilitou a caracterização do 

problema na área saúde mental, que poderá ser útil na definição das ações que a 

equipe deverá desenvolver para o seu enfrentamento, para a organização da sua 

agenda e para o monitoramento e avaliação da eficácia e eficiência das intervenções 

propostas.  
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6.4 Quarto passo: explicação do problema 

A área da saúde mental foi considerada como o problema que necessita de 

intervenção mais oportuna, que possui vários fatores que ocasionam tal situação. 

Sendo assim, ao analisar todo contexto de vida da população é possível identificar a 

gênese da situação problema. As possíveis causas para a falta de conhecimento 

sobre sintomas relacionados à saúde mental e o uso indevido de medicações 

psicotrópicas da comunidade do ESF Vinhático são: 

 Fatores sociais e econômicos: Problemas no núcleo familiar, 

relacionados à convivência como os entre pais e filhos, falta de apoio mutuo, 

desemprego, baixa condição econômica, alcoolismo, etc. 

 Doenças crônicas: Pacientes que portam alguma doença crônica 

(diabetes, hipertensão arterial) tem dificuldades para aceitar tais situações de 

dependerem de medicações continuamente e terem que se privar de muitos 

alimentos e situações levando os a depressão e desânimo. 

 Falta de grupos operativos para saúde mental: A demanda de 

atendimento no ESF e alta deixando a desejar em relação aos grupos com a 

finalidade de apresentar a comunidade os sintomas e as melhores maneiras de 

tratamento e prevenção dos mesmos, assim como terapias em grupo. 

 Estilo de vida sedentário: O sedentarismo não somente o relacionado 

ao físico, mas também ao intelectual onde a falta de oficinas de artesanato e 

atividades físicas em grupo levam as pessoas a estarem susceptíveis aos sintomas 

relacionados a saúde mental. 

 

 

6.5 Quinto passo: seleção dos “nós críticos” 

Os “nós críticos” identificados relacionados a falta de conhecimento sobre 

sintomas relacionados a saúde mental, assim como o uso indevido de medicações 

psicotrópicas são: 

 Problemas no núcleo familiar; 

 Ociosidade no estilo de vida, alcoolismo e tabagismo; 

 Uso indevido de medicações psicotrópicas; 
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 Falta de conhecimento da população sobre a saúde mental; 

 Depressão e outros problemas relacionados á saúde mental em 

portadores de doenças crônicas. 

 

5.6 Sexto passo – desenho das operações 

 

O desenho das operações materializa-se com a demonstração de como as 

próprias operações serão realizadas para  enfrentar os “nós críticos”,  para que as  

estratégias sejam efetivas no decorrer das intervenções de tal forma que melhore a 

condição de saúde dos usuários acompanhados na Estratégia Saúde da Família. 

Dentre as operações elencadas para este projeto de intervenção cita-se o cuidado 

familiar em que será a oportunidade da equipe conhecer como é a conformação da 

família de cada paciente. Outras operações que serão desempenhadas refletem 

sobre a educação em saúde destacando sobre os problemas do uso crônico de 

psicotrópicos, bem como a acompanhamento continuado seja no ambiente da 

Atenção Primária ou encaminhando para o atendimento da psiquiatria, disponível no 

município (Quadro 3). 

 

Quadro 3: desenho das operações para os “ nós críticos” relacionados a “falta de 

conscientização sobre sintomas relacionados á saúde mental e uso indevido de 

medicações psicotrópicas” na comunidade Vinhático 2017. 

Nó crítico 
Operação/ 
Projeto 

Resultados  
 esperados 

Produtos Recursos necessários 

Problemas  
No núcleo  
familiar 

Cuidado familiar  
Conhecer a  
conformação 
de cada núcleo  
familiar. 

Melhorar a 
inter-relação  
familiar: 
Promover  
Apoio mútuo. 

Palestras; 
grupos 
operativos; 
capacitação de  
familiares para 
lidar com  
problemas na 
saúde mental. 

Organizacional: reuniões 
da equipe; Cognitivo; maior 
conhecimento sobre o 
tema:Financeiro: folhetos 
educativos, local para 
funcionamentos dos 
Grupos. 
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Ociosidade  
No estilo de  
Vida. 
Alcoolismo 
Tabagismo 

Melhores hábitos 
De vida; 
Mudanças no 
Estilo de vida. 

Diminuir  
Problemas  
Como  
Depressão, 
Ansiedade 
Diminuir 30%  
Uso de 
álcool e tabaco. 
 

Criação de  
Grupos para  
Realização de 
Atividades  
Físicas; 
Oficinas de  
Artesanato. 
Terapia em  
Grupo. 
 

Organizacional: grupos de 
zumba, ginástica 3 vezes 
por semana; Cognitivo: 
criação de estratégias para 
atrair o público; Político: 
mobilização social, parceria  
com o Cras nas atividades 
artesanais; atuação do 
NASF. Financeira: material 
para realização das 
oficinas educador físico 
que venha Periodicamente. 

Uso indevido 
 de  
medicações 
Psicotrópicas 

Atenção e 
cuidado 
Acompanhamento 
mensal com 
psiquiatra, 
diagnóstico e 
tratamento; 
aumentar nível 
Informação sobre 
o risco do uso 
Indevido. 

Diminuir a 
Dependência 
Medicamentosa 
Desnecessária. 

Palestras 
Educativas 
Mensais; 
Atendimento 
Mensal do 
Psiquiatra no 
Município. 

Organizacional: informação 
Sobre o tema, contratação 
De psiquiatra que venha 
até o munícipio 
mensalmente; 
Político: mobilização 
Social em torno das 
Questões Cognitivos; 
conhecer estratégias  de 
Comunicação; Financeiro: 
folhetos educativos. 

Falta de  
conhecimento 
da população  
sobre saúde  
mental. 

Informar mais 
Estimular a 
população a 
procurar 
atendimento 
caso tenha 
sintomatologias; 
Apoio psicológico. 

Aumentar o 
nível de 
informação da 
população. 
 

Avaliação do 
nível de 
informação da 
população sobre 
saúde mental 
Conversas 
educativas. 

Organizacional: organizar 
agenda, atendimento com 
psicólogo semanalmente; 
Político: parceria com o 
setor de educação para 
mobilização social; 
Financeiro; folhetos 
educativos, espaço para 
realização de conversas 
educativas. 

Depressão e  
relacionados a  
Em portadores  
crônicas 

Conhecer mais 
Estimular e 
população a 
aceitar a sua 
condição de saúde 
de maneira 
saudável. 

Diminuir 
depressão e 
problemas 
relacionados á 
saúde mental 
em portadores 
de doenças 
crônicas. 
 

 Organizacional: 
levantamento de dados 
sobre pessoas com 
doenças crônicas 
Cognitivo: criar estratégias 
de abordagem 
Político: local para 
realização de reuniões 
Financeiro: recursos 
audiovisuais para 
realização de projetos. 

Fonte autoria própria (2017) 

 
 
6.7 Sétimo passo – identificação dos recursos críticos 

 

No quadro 4 estão apresentados os recursos críticos que devem ser 

consumidos em cada operação, constituindo, assim, uma atividade fundamental na 

análise da viabilidade. Os recursos críticos são de extrema importância para a 

realização da operação, sendo assim a equipe necessita ter um conhecimento claro 

sobre eles com a finalidade de que as estratégias sejam viabilizadas. 



22 
 

  

 

Quadro 4- Recursos críticos para o desenvolvimento das operações para o 

enfrentamento dos “nos” críticos do problema falta de conhecimento sobre os 

sintomas relacionados á saúde mental e o uso indevido de medicações 

psicotrópicas. 

Operação /projeto 

Melhores  
Hábitos  
De vida 
 

Organizacional: grupos de zumba, ginástica 3 vezes por semana; 
Cognitivo: criação de estratégias para atrair o público; 
Político: mobilização social, parceria com o CRAS nas atividades artesanais; atuação 
do NASF Financeira: material para realização das oficinas. 
Educador físico que venha Periodicamente.  

Atenção e 
cuidado 

Organizacional: informação sobre o tema, contratação de psiquiatra que venha até o 
munícipio mensalmente; Político: mobilização Social em torno das questões cognitivas; 
conhecer estratégias de Comunicação; Financeiro: folhetos educativos.  

Cuidado  
Famíliar 

Organizacional: reuniões da Equipe; Cognitivo; maior conhecimento sobre o tema: 
Financeiro: folhetos educativos, local para funcionamentos dos Grupos.  

Conhecer  
Mais 

Organizacional: levantamento de dados sobre pessoas com doenças crônicas. 
Cognitivo: criar estratégias de abordagem Político: local para realização de reuniões; 
Financeiro: recursos audiovisuais para realização de projetos.  

Informar 
mais 

Organizacional: organizar agenda, atendimento com psicólogo semanalmente; Político: 
parceria com o setor de educação para mobilização social; Financeiro; folhetos 
educativos, espaço para realização de conversas educativas. 

 Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 

6.8 Oitavo passo – análise da viabilidade do plano 

 

 A análise da viabilidade do plano tem como objetivo a identificação dos 

atores responsáveis por controlar os recursos críticos necessários para que cada 

plano seja colocado em ação. Assim, as estratégias para a motivação dos atores e 

construção da viabilidade da operação possibilitam a continuação das ações 

decorrentes do presente projeto de intervenção, sendo fundamental o apoio de 

outros setores como Secretaria da saúde, do esporte e da educação do município 

(Quadro 5). 
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Quadro 5 – Propostas de ações para a motivação dos atores 

Propostas e ações para motivação dos atores 

Operações/ 
Projetos 

Recursos críticos Controle dos 
recursos críticos 
Ator que controla 
motivação 

Ação estratégica 

 

Melhores 
Hábitos 
De vida 
 

Organizacional: grupos de zumba, 
ginástica 3 vezes por semana; 
Cognitivo: criação de estratégias para 
atrair o público; 
Político: mobilização social, parceria 
com o CRAS nas atividades 
artesanais; atuação do NASF. 
Financeira: material para realização 
das oficinas Educador físico que 
venha periodicamente. 

Secretaria 
de esporte 
Secretaria 
de saúde 

Favorável 
 

Não necessária 

Cuidado 
Famíliar 

Organizacional: reuniões da 
Equipe; Cognitivo; maior 
conhecimento sobre a saúde mental. 
Financeiro: folhetos educativos, local 
para funcionamentos dos grupos 
operativos. 

Secretaria 
de saúde 

Favorável  

Conhecer 
mais 
 
 
 
 
 
 

Organizacional: levantamento de 
dados sobre pessoas com doenças 
crônicas. Cognitivo: criar estratégias 
de abordagem 
Político: local para realização de 
reuniões. Financeiro: recursos 
audiovisuais para realização de 
projetos. 

Secretária 
de saúde 
favorável 

  

 
Atenção e 
cuidado 
 
 
 

Organizacional: informação sobre o 
tema, contratação de psiquiatra que 
venha até o munícipio mensalmente; 
Político: mobilização social em torno 
das questões cognitivas; conhecer 
estratégias  de Comunicação; 
Financeiro: folhetos educativos. 

Secretaria 
de saúde e 
planejame
nto. 

Favorável  

Informar 
mais   

Organizacional: organizar agenda, 
atendimento com psicólogo 
semanalmente; 
Político: parceria com o setor de 
educação para mobilização social; 
Financeiro; folhetos educativos, 
espaço para realização de conversas 
educativas. 

Secretaria 
de 
educação,  
Secretaria 
de saúde. 

Favorável  

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

6.9 Nono passo – elaboração do plano operativo 

              

A elaboração do plano operativo tem como finalidade a designação dos 

responsáveis como função de cada membro da equipe Vinhética, conforme as  
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operações, sendo definindo assim os prazos necessários para execução de cada 

operação, tendo como objetivo a obtenção dos resultados conforme ilustra o Quadro 

6. 

 

Quadro 6 – Plano Operativo 

Operações 
 
Resultados 

Pró Endemias e 
Epidemias adultos 

Ações 
estratégicas 

Respon- 
sável 

Prazo 

Melhores  
Hábitos  
De vida 

Diminuir 
problemas  
Como depressão, 
Ansiedade 
diminuir 30% Uso 
de álcool e 
tabaco. 

Criação de grupos para 
realização de atividades  
Físicas; Oficinas de  
artesanato: Terapia em  
Grupo. 

 
 

Enfermeir
a; 
Secretária 
Do CRAS 
 

3 meses 

Atenção, 
cuidado  

Diminuir a  
dependência 
medicamentosa 
desnecessária: e 
sintomatologias. 

Acompanhamento 
mensal com Psiquiatra, 
diagnóstico e 
acompanhamento 
aumentar nível 
informação sobre o risco 
do uso indevido de 
medicação. 

Apresentar 
o projeto a 
Prefeitura. 

Enfermeir
a; 
Médica 

3 meses  
Apresenta
ção do 
projeto: 
6 meses a 
execução 

Cuidado  
 famíliar  

Melhorar a 
inter-relação  
familiar; 
Promover  
apoio mútuo. 

Palestras; Capacitação 
de  
Familiares para lidar 
com  
Problemas na saúde 
mental. 
terapia familiar em 
grupo. 
Capacitação das ACS. 

 Enfermeir
a; técnico 
de 
enfermag
em; 
psicóloga 
 
 

4 meses  
Apresenta
ção e 3 
meses  
execução.  

Informar  
mais   

Estimular a 
população a 
procurar 
atendimento caso 
tenha 
sintomatologias 
relacionadas a 
saúde mental e 
fornecer o  
apoio psicológico 
necessário. 

Consultas semanais 
com psicólogo: Avaliar o 
nível de conhecimento  
da população a respeito 
da saúde mental: 
Capacitação da equipe 
de saúde. 

 ACS; 
enfermeir
a; técnico 
de 
enfermag
em; 
psicologa 

5 meses  
Apresenta
ção e 7 
meses 
execução. 

Conhecer  
mais 

Conhecer as 
pessoas 
população que 
tem doenças 
crônicas, suas  
Susceptibilidades 
com finalidade de 
prevenir agravos 
relacionados 
saúde mental. 

Visitas domiciliares; 
Conhecer a população 
Susceptível.  

 Enfermeir
a; técnico 
de 
enfermag
em;  
Médica  

4 meses  
Apresenta
ção e 7 
meses  
Execução. 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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6.10 Décimo passo – gestão do plano 

 

A gestão do plano permite o acompanhamento do plano e seus respectivos 

instrumentos, sendo realizado através da realização de um desenho modelo. Sendo 

assim para que o plano de ação tenha sucesso é necessário que o mesmo tenha 

uma gestão bem organizada, estruturada e compromissada a executar de maneira 

ética e responsável cada item do plano operativo (Quadro 7).  

 

 

Quadro 7- Planilha para acompanhamento de projetos 

Operações Responsável Prazo Situação  
atual 

Justificativa Novo 
prazo 

“Melhores hábitos de vida” 

 
“Diminuir problemas como 
depressão, ansiedade, 
tabagismo e alcoolismo” 

Enfermeiro, médico, 
ACS, 
Secretaria de Cultura e 
Esporte, CRAS. 

3 meses    

“Atenção e cuidado” 

 
“Diminuir sintomatologia e 
dependência medicamentosa 
desnecessária “  

Enfermeira, médica 
 

3 meses    

“Cuidado familiar” 

 
“Melhorar a inter - relação 
familiar e promover o apoio 
mútuo” 

Enfermeiro e ACS. 4 meses    

“Informar mais ” 

 
“Estimular a população a 
buscar atendimento quando 
tenha sintomas relacionados a 
saúde mental e fornecer apoio 
psicológico necessário” 

Enfermeira  
Acs 
Secretária de Saúde 
Pscicóloga, Médica 

5 meses    

       “ Conhecer mais” 
         
“Conhecer a população 
portadora de doenças crônicas e 
suas susceptibilidades com o 
objetivo o objetivo de prevenir 
agravos relacionados á saúde 
mental” 

ACS e médica 4 meses     

Fonte: Autoria própria (2017) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados levantados foi possível compreender que a intervenção 

necessária na população no ESF da comunidade de Vinhático é uma proposta 

adequada que incentiva a promoção e prevenção através do estímulo a um estilo de 

vida saudável, palestras educativas, atendimento psicológico, melhora das relações 

familiares, terapia em grupo, uso de medicações quando necessário e um 

atendimento com profissional psiquiatra que venha até o município pelo menos uma 

vez ao mês. 

Compreende-se que os pacientes são beneficiados pela prática de educação 

em saúde, tendo em vista que uma vez esclarecidos, poderão compreender os 

efeitos negativos que o uso crônico de psicotrópicos podem desencadear, 

justificando a necessidade de ser reavaliado e até mesmo suspensa a medicação, 

de modo que o paciente tenha tal entendimento de que estas questões são 

relevantes no decorrer do seu acompanhamento, e caso seja necessário ter a 

possibilidade de ser avaliado por um psiquiatra, ressaltando, principalmente, um dos 

atributos essenciais da Atenção Primária, isto é, a coordenação do cuidado. 

Desse modo, o atendimento da saúde mental, não se limita ao paciente 

comparecer na consulta e realizar a medicação, mas sim que seja proporcionado ao 

usuário, um apoio integral com visita domiciliar quando necessário, ou atendimento 

humanizado no decorrer da assistência de tal forma que o paciente esteja satisfeito 

diante do atendimento realizado na Estratégia Saúde da Família.  
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