
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

  

 

 

 

DEOLMES FUENTES CORREOSO 

 

 

 

 

 

 

PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL NO MUNICÍPIO 

DE ITAIPE-MG: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITAIPE - MINAS GERAIS 

2016 



2 
 

DEOLMES FUENTES CORREOSO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL NO MUNICÍPIO 

DE ITAIPE-MG: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Especialização 
em Estratégia Saúde da Família, 
Universidade Federal de Minas Gerais, 
para obtenção do Certificado de 
Especialista.  

Orientadora: Patrícia da Conceição 
Parreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

ITAIPE - MINAS GERAIS 

2016 



3 
 

DEOLMES FUENTES CORREOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL NO MUNICÍPIO 

DE ITAIPE-MG: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof.ª Patrícia da Conceição Parreiras - orientadora 

Prof.ª Daniela Coelho Zazá - examinadora 

Aprovado em:____/____/2016. 



4 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabalho é dedicado a minha mãe, namorada, e tutores 

que sempre deram muito apoio para eu continuar a missão, 

sempre ao meu lado, me acompanhando, apoiando e 

principalmente acreditando em mim. Não conquistaria nada se 

não estivessem ao meu lado.  

Obrigado, por estarem sempre presentes em todos os 

momentos, me dando apoio, incentivo, determinação, fé, e 

principalmente pelo Amor de vocês. 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me dado força de 

vontade para nunca desistir, apesar das dificuldades. 

 

Aos amigos e professores brasileiros e colegas cubanos, 

agradeço toda a compreensão, o respeito e dedicação ao 

curso. 

 

Minha orientadora, Prof.ª. Patrícia da Conceição Parreiras por 

compartilhar conhecimentos e me direcionar ao objetivo 

proposto. 

 

 

 



6 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

APS - Atenção Primária à Saúde  

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

CEABSF – Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família 

COPANOR - Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais  

ESF - Estratégia de Saúde da Família  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

Medline - National Library of Medicine's 

NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família  

PES - Planejamento Estratégico Situacional  

Scielo - Scientific Electronic Library Online 

SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica  

SUS – Sistema Único de Saúde 

 

 

 



7 
 

RESUMO 
 
Um transtorno mental é uma síndrome ou um padrão psicológico de significação 
clínica, que costuma estar associado a um mal estar ou a uma incapacidade. Neste 
sentido, convém destacar que uma doença mental é uma alteração dos processos 
cognitivos e afetivos do desenvolvimento, que se traduz em perturbações em nível 
do raciocínio, do comportamento, da compreensão da realidade e da adaptação às 
condições da vida. Os transtornos mentais podem ser ocasionados por fatores 
biológicos (sejam estes genéticos, neurológicos, etc.), ambientais ou psicológicos. 
Por isso, requerem uma atenção multidisciplinar que permita melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Embora existam diversas categorias de transtornos 
mentais, as principais referem-se aos transtornos neuróticos e aos transtornos 
psicóticos. Os transtornos mentais têm causas multifatoriais, mas o mundo 
corporativo, com suas cobranças e alto nível de estresse, pôde ajudar a 
desencadeá-los. Em Itaipé, município do Estado de Minas Gerais, várias pessoas é 
atingidas por transtornos mentais. Após diagnóstico da situação de saúde no 
município, esta constatação nos motivou a fazer este trabalho com o objetivo de 
elaborar um projeto de intervenção em saúde mental para portadores de transtornos 
mentais residentes no município de Itaipé-Mg. O presente trabalho foi realizado 
através de três etapas: diagnóstico situacional, revisão de literatura e elaboração do 
plano de intervenção.  A revisão da literatura foi feita a partir de uma pesquisa online 
com acesso ao centro de informação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após a 
revisão, elaborou-se um plano de intervenção baseado nos transtornos mentais 
apresentados. As principais propostas foram aumentar o conhecimento da 
população e dos profissionais de saúde acerca dos transtornos mentais, 
atendimento dos pacientes com fatores de riscos e, realização de atividades de 
promoção e prevenção em saúde.   
 
Palavras-chave: transtornos mentais, fatores de risco, intervenção. 
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ABSTRACT 
    
A mental disorder, and a syndrome or hum Standard Psychological clinical 
significance, that is usually associated with evil hum being one  an disability. In this 
sense, it is a highlight que disease and mental one, altered cognitive and affective 
processes of development, which is reflected in disturbances in level to thinking, do 
Behaviour, Understanding the Reality and Adaptation of the conditions of life. Mental 
disorders can be caused by biological factors (Let these genetic, neurological, etc.), 
Environmental or Psychological. Therefore, a multidisciplinary requires attention let 
improve the quality of life of people. Although there are various categories of mental 
disorders, major refer to neurotic disorders and psychotic disorders. Mental disorders 
have multifactorial causes, but the corporate world, with its collections and high level 
of stress, could help unleash them. In Itaipé, municipality of Minas Gerais, several 
people are affected by mental disorders. After diagnosis of the health situation in the 
city, this finding led us to make this work in order to prepare a project of intervention 
in mental health for people with mental disorders residing in the municipality of Itaipé-
mg. This work was carried out through three steps: situational diagnosis, literature 
review and drafting of the intervention plan. A literature review was made from an 
online survey of access to the information center of the Virtual Health Library (VHL). 
Upon review, we prepared an action plan based on mental disorders. The main 
proposals were to increase the knowledge of the public and health professionals 
about mental disorders, treatment of patients with risk factors and implementation of 
health promotion and prevention activities. 
 
Keywords: mental disorders, risk factors, intervention. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Histórico do município 

 

 Itaipé é uma cidade com cerca de 12.435 habitantes, localizada no leste do 

Vale do Mucuri – Minas Gerais (Figura 1). A população vive basicamente a partir dos 

empregos da prefeitura municipal, agricultura familiar e pecuária. Sua população 

teve origem a partir do Município de Novo Cruzeiro, de quem era distrito. A 

população conserva hábitos e costumes próprios da população rural brasileira, tendo 

o carnaval local, festas religiosas e festa de nossa senhora do patrocínio como 

principais eventos turísticos. 

 

 

Figura 1 – Localização de Itaipé 

Fonte  -Censo Populacional 2010. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de 

novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro 

de 2010. 

 

 O município de Itaipé possui cinco Unidades do Programa Saúde da Família 

(PSF): o PSF Centro Pedra do Gado, PSF Pedra D’água, PSF Copasa Brejaúba, 

PSF Centro Boa Sorte e PSF Vale Encantado Sapucaia, além de um hospital 

Municipal – Nossa Senhora do Patrocínio. Conta ainda com o apoio da Clinica de 
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Fisioterapia com duas fisioterapeutas. Atualmente essas equipes atendem mais ou 

menos 750 famílias divididas por áreas e micro áreas. 

As Equipes são compostas por Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 

enfermeiros; médicos; dentistas, técnicas de enfermagem; recepcionistas; porteiros 

e auxiliares de serviços gerais. Apresenta como maior prevalência de doenças 

epidemiológicas, a verminose, que acomete mais ou menos 60% da população, 

sendo a maior parte da zona rural. 

Vamos nos ater aos dados da Unidade do PSF Copasa Brejaúba, referência 

para este trabalho. O PSF está localizado no bairro Gameleira e possui uma equipe 

de saúde da família (um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e sete 

ACS) e uma equipe de saúde bucal (um cirurgião dentista e um auxiliar de 

consultório dentário) além de uma recepcionista e 1 auxiliar de serviços gerais.  

A área de abrangência do PSF Copasa Brejaúba cobre uma população em 

torno de 3.300 habitantes, segundo dados do Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB). O cadastramento realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) revelou a existência de 822 famílias cadastradas, sendo destas 360 da zona 

rural (Córrego do Rio Manso, Cascalho, Cabeceira do Cascalho, Misterioso e 

Brejaúba).  

O território que o PSF atende possui o terreno montanhoso e suas ruas 

possuem calçamento de pedra em sua grande maioria. No território de abrangência 

do PSF Copasa Brejaúba estão: a Escola Municipal Maria de Fátima, uma quadra 

poliesportiva, um asilo, uma Creche Irmão Sol e Irmã Lua e a caixa d’água onde é 

feito o tratamento da água da cidade através do Serviço de Saneamento Integrado 

do Norte e Nordeste de Minas Gerais (COPANOR). 

O abastecimento de água é 100% de água tratada e 80% das residências 

tem rede de esgoto sanitário, segundo dados do SIAB. Foram identificados pelo 

cadastro familiar que 85% das famílias vivem com uma renda per capita inferior a 

R$ 50,00; que 60% dos chefes de família são analfabetos e que 2% da população 

possui plano de saúde privado. 

O PSF funciona em imóvel alugado, com estrutura inadequada. O local 

possui uma recepção, sala de pré-consulta, um consultório médico, um consultório 

de enfermagem, uma sala de esterilização, uma cozinha e dois banheiros, sendo 

um para pacientes e o outro para funcionários. Os mesmos não permitem o acesso 

para portadores de necessidades especiais. Não possui sala adequada de curativo 
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nem outros procedimentos. A recepção possui poucos bancos para que os usuários 

esperem sentados. O PSF tem um computador com impressora e acesso a internet 

e uma autoclave. Ambos os consultórios com mesas, cadeiras e armários. 

O horário de atendimento é de 7 ás 16h e todos os profissionais têm jornada 

semanal de 40 horas semanais. Os atendimentos são agendados diariamente.  

A gestão Municipal garante todas as vacinas do calendário básico do 

Programa Nacional de Imunização.  

O registro das informações clínicas acontece em prontuário individual de 

papel. O prontuário tem um espaço para identificação do paciente e para a 

assinatura do profissional e, espaço em branco para as anotações clínicas. As 

crianças e gestantes tem outros formulários de acompanhamento. Os prontuários 

são armazenados por micro área. 

Geralmente as atividades educativas e os grupos operativos acontecem no 

final do dia. As visitas domiciliares ocorrem às tardes. As reuniões de equipe são 

semanais. 90% dos profissionais de nível superior são  contratados.  

A maioria dos profissionais participou do Plano Diretor de Atenção Primária 

em 2009, como facilitador do município. Por isso, se empenharam em modificar o 

Plano Municipal de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde para que nele 

fossem estabelecidas e detalhadas as diretrizes da atenção primária. 

A equipe tem o apoio dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) os quais oferecem suporte para atividades educativas com a 

população. O NASF possui: nutricionista, fisioterapeuta, e farmacêutico. Estes 

profissionais realizam projetos terapêuticos individuais, e ações multiprofissionais e 

transdisciplinares. 

As tabelas seguintes sintetizam os dados coletados a partir do diagnóstico 

situacional realizado pela equipe. Os dados foram conseguidos a partir de bases de 

dados secundárias (como por exemplo, o SIAB), e participação no Plano Diretor, 

condensado pela própria equipe. Para a realização deste diagnóstico foi constituída 

uma equipe formada pelos profissionais da equipe de saúde da família.  

Na tabela 1 estão apresentados os dados da população segundo a faixa 

etária na área de abrangência do PSF Copasa Brejauba nos anos de 2013 e 2014. 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

TABELA 1: População X Área de Abrangência 

   

Fonte: SIAB/ 2014 

 

Na tabela 2 estão apresentados os dados da população segundo a faixa 

etária e sexo na área de abrangência do PSF Copasa Brejauba no ano de 2014. 

 

TABELA 2: População X Faixa Etária 

POPULAÇÃO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DO PSF COPASA BREJAUBA ANO 2013 E 2014 

Faixa Etária Numero 2013                 Numero 2014 

 % % 

Menor 1 ano 39 38 

1 a 4 anos 189 174 

5 a 9 268 269 

10 a 14 anos 351 372 

15 a 19 anos  366 361 

20 a 49 1139 1354 
 

50 a 59 anos 240 235 
 

60 anos e +                              282 305 

Total 2874 3108 

POPULAÇÃO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA E SEXO NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA ESF COPASA BREJAUBA. 

Faixa Etária 2014  

 MASCULINO  FEMININO TOTAL 

Menor 1 ano 17  21 38 

1 a 4 anos 84  90 174 

5 a 9 129  140 269 

10 a 14 anos 172  200 372 
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Fonte: SIAB 

 

Na tabela 3 estão apresentados os dados da população segundo a faixa 

etária e microáreas do PSF Copasa Brejauba no ano de 2014. 

 

TABELA 3: POPULAÇÃO X FAIXA ETÁRIA X ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Fonte: SIAB 

 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

A estrutura de saneamento básico na comunidade é boa, principalmente no 

que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. Parte da comunidade vive 

em moradias com boas condições. A área apresenta índice elevado de verminoses. 

Na tabela 4 estão apresentados os dados das famílias cobertas por 

abastecimento de água segundo a modalidade e microárea. 

 

15 a 19 anos 175  186 361 

20 a 49 606  748 1354 

50 a 59 anos 115  120 235 

60 anos e + 145  160 305 

Total 1437  1661 3108 

POPULAÇÃO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA E MICROÁREAS DO PSF COPASA 
BREJAUBA, 2014. 

Faixa Etária                             Microáreas 

 Micro 

1 

Micro 
2 

Micro 
3 

Micro 
4 

Micro 
5 

Micro 
6 

Micro    Total 
7 

Menor 1 ano 07 08 01 07 04 06 05        38 

1 a 4 anos 25 32 23 23 19 17 35       174 

5 a 9 34 42 45 23 34 39 52       269 

10 a 14 anos 39 57 43 55 53 70 55       372 

15 a 19 anos 55 55 50 48 58 51     44       361 

20 a 49 163 222 225 123 125 209 177     1354 

50 a 59 anos 27 41 31 20 45 43 32       235 

60 anos e + 43 56 56 26 39 55 30       305 

Total 393 513 474 325 377 490 4303108 
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TABELA 4: COBERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Fonte: Plano Diretor 

 

Na tabela 5 estão apresentados os dados sobre o destino do lixo segundo a 

modalidade e microárea. 

 

TABELA 5: DESTINO DO LIXO 

Total                             106  136   120    119    118   106        115=820 

Fonte: Plano Diretor  

 

FAMILIAS COBERTAS POR ABASTECIMENTO DE AGUA SEGUNDO A MODALIDADE 
E MICROAREA NO ANO 2014 

Modalidade                             Micro Áreas 

 Micro 

1 

Micro 
2 

Micro 3 Micro 
4 

Micro 
5 

Micro 
6 

Micro 
 70 

Rede Geral 106 130 120 119 63 0 Total 
538 

Poço ou Nascente 0 06 0 0 55 106 115 

Total 
167 

       115 

total 
Total de Famílias 106 136 120 119 118 106 820 

DESTINO DO LIXO SEGUNDO A MODALIDADE E MICROÁREA, NO ANO DE 2014. 

Modalidade  Micro Áreas 

 Micro 

1 

Micro 
2 

Micro 
3 

Micro 
4 

Micro 
5 

Micro 
6 

Micro 
70 

Coleta Pública 99 130 120 119 0 0 Total 
468 

Queimado/Enterrado 07 06 0 0 118 106 92 

Total 
329 

Céu Aberto 0 0 0 0 0 0 23 

Total 
23 
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ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

 

A população empregada vive, basicamente, do trabalho rural no plantio de 

hortaliças, da pecuária, além de serviços domésticos. É grande o número de 

desempregados que vivem do programa bolsa família. 

Na tabela 6 estão apresentados os dados sobre a população 

economicamente ativa. 

 

TABELA 6: ATIVIDADE DA POPULAÇÃO 

ATIVIDADES DA POPULAÇÃO COM MAIS DE 10 ANOS DE 
IDADE, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EQUIPE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA COPASA BREJAUBA, 2014. 

População de 10 a 14 anos 369  

10 a 14 anos trabalhando 75  

 

População de maiores de 14 anos 2259  

Maiores de 14 anos estudantes 501  

Maiores de 14 anos empregados com carteira 
assinada 

298  

Maiores de 14 anos empregados na economia 
informal 

489  

Maiores de 14 anos autônomos 215  

Desempregados  445  

Aposentados  498  

Outras situações 234  

 Fonte: SIAB
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2 JUTIFICATIVA 

 

Um transtorno mental é uma síndrome ou um padrão psicológico de significação 
clínica, que costuma estar associada a um mal estar ou a uma incapacidade. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os transtornos mentais atingem 
cerca de 700 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 5 milhões de brasileiros (3% 
da população) sofrem com transtornos mentais graves e persistentes. Os transtornos 
mentais acometem, em algum momento da vida, ao menos 20% da população 
mundial (OMS) (CAMARGO, D. A.). Psiquiatria Ocupacional: aspectos conceituais, 
diagnósticos e periciais dos Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados 
ao Trabalho (Dissertação de Mestrado, 2004) (OMS. Classificação Internacional de 
Doenças Décima Revisão) 
 

 

No Brasil, o cuidado com a saúde mental no sistema público sofreu uma 

reforma que começou há quase 20 anos e que procura evitar as internações em 

hospitais psiquiátricos, criando mecanismos de diagnóstico e tratamento mais 

amplo, com equipes multidisciplinares. Um dos exemplos da mudança é a criação 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), implantados no Brasil em 1986 e que 

hoje já somam 1.620 em todo o país (BRASIL, 2005). 

Durante o Diagnóstico Situacional realizado pela equipe de saúde verificamos 

que os transtornos mentais atingem a maioria da população em nosso município, 

com certa predominância em nossa área de abrangência. Acreditamos que isto se 

deve a falta de preparação do pessoal para atender pacientes com transtornos 

mentais e a inexistência de serviços de saúde mental no município. Assim, este foi o 

problema priorizado pela equipe para elaboração de um Plano de Intervenção. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção em saúde mental para portadores de 

transtornos mentais residentes no município de Itaipé – MG. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar revisão de literatura sobre as ações de saúde mental no Brasil. 

 Propor ações para acompanhamento dos portadores de saúde mental. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma proposta de intervenção objetivando 

elaborar ações em Saúde Mental para portadores de transtornos mentais residentes 

no município de Itaipé – MG. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

onde foram selecionados artigos, trabalhos de Conclusões de Cursos, Dissertações 

e Teses sobre o tema.  

Foram pesquisados artigos nas seguintes bases de dados online: Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino Americana em 

Ciências da Saúde) e no portal do Programa Ágora disponibilizado pelo CEABSF. 

Para encontrar os artigos foram utilizados os seguintes descritores: saúde mental, 

saúde da família, atenção primária. Os artigos foram escolhidos através de análise 

do conteúdo dos mesmos e a relação entre o tema escolhido. Utilizamos ainda 

documentos (Plano Municipal de Saúde) do município de Itaipé onde verificamos 

dados estatísticos do tema. Outros dados do município foram coletados no Sistema 

de Informação de Atenção Básica (SIAB). 

O foco para o estudo foram os portadores de transtornos mentais residentes 

no município de Itaipé - MG, no entanto foram abordados outros temas como Saúde 

Pública, SUS, PSF, para contextualização do tema proposto. A revisão de literatura 

subsidiou as ações propostas no Plano de Intervenção. Para o desenvolvimento do 

Plano de Intervenção foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES). O PES é um enfoque estratégico em planejamento e representa a introdução 

da dimensão humana e política, deixando de ser administração das coisas pelos 

homens, mas a interação entre os homens na busca de seus objetivos (MATUS, 

1993). 
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5 DESENVOLVIMENTO 

 

Para Amarante (1998), o manicômio psiquiátrico surge mesmo antes da 

Psiquiatria e firmar-se enquanto especialidade médica, com o desenvolvimento do 

modelo capitalista. Com o capitalismo a doença se fortalece, torna-se fonte de lucros 

e se consolida através do uso irrestrito de psicotrópicos, a partir das multinacionais 

farmacêuticas. 

A obra “História da Loucura” de Foucault mostra que a associação do 

transtorno mental à doença, somente foi feita no século XIX, com a construção do 

conceito de doença mental pela psicopatologia geral positivista e da criação do asilo 

psiquiátrico.  

Após a revolução francesa, quando já não mais se justificava o 
sequestro do louco e sua mistura com todo tipo de comportamento 
desviante, surge, através de medidas judiciais, o asilo psiquiátrico. A 
história da loucura, assim contada, atribui a sociedade, altamente 
produtiva, à criação do louco, do marginal, que em nosso imaginário 
se apresenta como uma figura agressiva e amedrontadora 
(DESVIAT, 1999, p.167).   

Na idade média, a experiência da loucura não tinha esse caráter negativo de 

exigir a exclusão social do membro da comunidade. O louco era marcado com um 

signo divino que garantia sua livre passagem e sua conservação no seio da 

sociedade feudal. 

A experiência trágica e cósmica da loucura viu-se mascarada pelos privilégios 

exclusivos de uma consciência crítica. É por isso que a experiência clássica, e 

através dela a experiência moderna, loucura, não pode ser entendida como uma 

figura total, que finalmente chegaria, por esse caminho, á sua verdade positiva; é 

uma figura fragmentária que, de modo abusivo, se apresenta como isto é, por tudo 

aquilo que oculta. “Sob a ciência crítica da loucura e suas formas filosóficas ou 

cientificas, morais ou médicas, uma abafada consciência trágica não deixou de ficar 

em vigília” (FOUCAULT, 1987, p. 28-29).  

Estudos epidemiológicos mostram que milhões de pessoas sofrem algum tipo 

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

progressivo, principalmente nos países em desenvolvimento. Casos com sintomas 

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

diagnósticos de doença mental, apresentam uma elevada prevalência na população 

adulta. Entretanto, apenas uma pequena parte deles é identificada e tratada, 
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aumentando o sofrimento individual e com implicações socioeconômicas 

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

trabalho, além de elevarem a demanda nos serviços de saúde (SANTOS 2002). 

No Brasil, ainda é muito pequeno o número de investigações epidemiológicas 

de base populacional, especialmente na área de saúde mental. Entretanto, nas 

últimas décadas, isto vem se modificando. Em Porto Alegre e São Paulo, cerca de 

50% dos pacientes que procuram os serviços primários de saúde são considerados 

portadores de distúrbios mentais não psicóticos. Em Pelotas a prevalência de 

transtornos psiquiátricos menores foi de 22,7%, sendo 17,9% entre os homens e 

26,5% entre as mulheres. No Rio de Janeiro, em 1995, observou-se a presença 

desses quadros em cerca de um terço dos pacientes de um ambulatório geral 

universitário. Em Recife, um estudo populacional encontrou uma prevalência total de 

transtornos mentais comuns de, aproximadamente, 35%. Comparando-se esses 

dados com alguns estudos feitos em outros países, tem-se que a prevalência desses 

transtornos varia de 23,9% em comunidade rural na África do Sul, 9 a 52% em 

Santiago de Chile.  Verifica-se, portanto, que os nossos padrões epidemiológicos 

são semelhantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISTICA, 

2014).  

É muito importante também falar da reforma que tem tido a psiquiatria no 

Brasil. A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de 

Lei Paulo Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras 

leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 

integrada de atenção à saúde mental. É a partir deste período que a política do 

Ministério da Saúde para a saúde mental, acompanhando as diretrizes em 

construção da Reforma Psiquiátrica, começa a ganhar contornos mais definidos 

BRASIL. (Ministério da Saúde. Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil. Brasília, novembro de 2005).    

É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na 

assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional 

de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas 

federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas 

experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos (TABORDA, 2004). 
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Somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso 

Nacional, que a Lei Paulo Delgado é sancionada no país. A aprovação, no entanto, é 

de um substitutivo do Projeto de Lei original, que traz modificações importantes no 

texto normativo. Assim, a Lei Federal n. 10.216 redireciona a assistência em saúde 

mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária 

e dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas 

não institui mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. Ainda 

assim, a promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso e novo ritmo para o 

processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. É no contexto da promulgação da lei 

10.216 e da realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política 

de saúde mental do governo federal, alinhada com as diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior sustentação e visibilidade   

Neste mesmo período, o processo de desinstitucionalização de pessoas 

longamente internadas é impulsionado, com a criação do Programa “De Volta para 

Casa”. Uma política de recursos humanos para a Reforma Psiquiátrica é construída, 

e é traçada a política para a questão do álcool e de outras drogas, incorporando a 

estratégia de redução de danos. Realiza-se, em 2004, o primeiro Congresso 

Brasileiro de Centros de Atenção Psicossocial, em São Paulo, reunindo dois mil 

trabalhadores e usuários de CAPS (BRASIL, 2005). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Diagnóstico Situacional da área de abrangência do PSF Copasa Brejaúba 

 

Por meio do diagnóstico situacional da área de abrangência do PSF Copasa 

Brejaúba, realizado no ano de 2014, foram identificados problemas que 

possibilitaram a elaboração do Plano de intervenção: 

 

6.1 Identificações dos problemas 

 

Foram identificados cinco problemas considerados fundamentais, 

relacionados abaixo: 

1. Alto número de pacientes com transtornos mentais; 

2. Alto número de pacientes hipertensos; 

3. Pacientes diabéticos em tratamento irregular; 

4. Tabagismo; 

5. Falta de adesão da população a atividade de promoção de saúde e 

prevenção de doenças. 

 

6.2 Priorização dos Problemas 

 

O PSF possui um número elevado de pacientes com transtornos mentais, 

porém não possui uma agenda definida de trabalho com os mesmos. Atribuindo 

valores de baixa, média e alta importância em relação aos três critérios 

fundamentais (importância do problema, urgência e capacidade de enfrentamento 

pela equipe) foi feita a priorização dos problemas identificados, tendo como 

problema prioritário neste momento um alto número de pacientes com transtornos 

mentais na área de abrangência. O quadro 1 apresenta a priorização dos problemas 

identificados. 
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Quadro 1: Priorização dos problemas encontrados no diagnóstico situacional da área de 

abrangência do PSF Copasa Brejaúba. 

Itaipé Minas Gerais - Equipe PSF Brejaúba 

Principais Problemas Importância Urgência 
Capacidade de 

enfrentamento 
Seleção 

Alto número de pacientes com 

transtornos mentais 
Alta 7 Parcial 1 

Alto número de pacientes 

hipertensos 
Alta 6 Parcial 2 

Pacientes Diabéticos em 

tratamento irregular. 
Alta 5 Parcial 3 

Tabagismo Alta 5 Parcial 4 

Falta de adesão da população a 

atividade de promoção de saúde 

e prevenção de doenças 

Alta 4 Parcial 5 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

6.3  Descrição do Problema 

  

A doença mental inclui perturbações e desequilíbrios mentais associados à angústia, 

sintomas e doenças mentais diagnosticáveis, por exemplo, a esquizofrenia e a 

depressão. A condição mental de cada um é determinada por uma multiplicidade de 

fatores, nomeadamente biológicos (genéticos um 60% e 70% de sexo 

masculino),individuais (5% dos pacientes tem histórico de uso de  álcool e outras 

drogas), familiares e sociais ( 15% dessa famílias são disfuncionais ), econômicos e 

ambientais(50% com pouca renda básica e condições estruturais desfavorável ). 

Quando a doença é diagnosticada o paciente deve ter alguns cuidados como: 

hábitos de vida saudável, praticar atividade física regularmente, atividades do tipo 

terapia ocupacional, participação em atividades artísticas e de lazer também têm seu 

papel no tratamento dos pacientes com transtornos mentais.  

O paciente com transtornos mentais diminui o autocuidado, recusa-se a se 

alimentar e a seguir as recomendações do clínico, permanecendo por maior tempo 

restrito ao leito ou com pouca mobilidade física. Estes fatores são associados à 

debilidade clínica geral.  
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6.4   Explicação do problema 

  Devido à falta de conhecimento sobre a doença mental o pouco acesso a serviços 

e pessoal especializado, aderiram à alta porcentagem de antecedentes genéticos, 

económico e social, com o tempo cresceu e intensificou o número de pacientes com 

transtornos mentais. 

A OMS define saúde mental como o estado de bem-estar no qual o indivíduo 

realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de 

forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. 

A não capacitação ou ausência de atualizações na área de Saúde Mental 

pode tornar-se uma grande dificuldade, bem como complicar o acompanhamento de 

mudanças propostas pela Reforma Psiquiátrica em níveis nacional, estadual e 

municipal (SOUZA et al., 2007). 

A ausência de estratificação do risco clínico para pacientes com transtornos 

mentais pela unidade de saúde, unido a ausência de preparação do pessoal da 

equipe para trabalhar com os pacientes atingidos pela doença, e a inexistência de 

serviços de saúde mental no município associado a fatores de risco, traz uma 

descompensação da doença e complicações posteriores.  

 

6.5 Identificação dos nós críticos 

 

São considerados nós críticos para o problema escolhido para a Intervenção 

(transtornos mentais) 

 Hábitos e estilos de vida da população de Itaipé; 

 Falta de informação e conhecimento da população sobre o problema 

 Pressão social (desemprego falta de lazer); 

 Processo de trabalho de equipe de saúde. 

 

6.6  Desenho das operações 

 

Avaliar e selecionar os nós críticos não é suficiente: é preciso traçar metas e 

estratégias para um enfrentamento desses a fim de se buscar possíveis soluções. 

Para tal deve-se elaborar um plano de ação para cada um deles. A partir do plano 

de ação, são desenvolvidas ações para cada nó critico, visando resultados pré-
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determinados que auxiliem um monitoramento, além de serem calculados os 

recursos necessários para a realização de cada operação. 

 O quadro 2 apresenta o desenho das operações para os nós críticos 

identificados. 

 

Quadro 2: Desenho das operações para os nós críticos identificados.  

Ações Atores 
sociais 

Metas Recursos 
Necessários 

Acompanha
mento e 

avaliação 

Oficina de 
Artesanato: 
Ocupar tempo 
ocioso dos 
pacientes 
atendidos no 
ambulatório, 
com atividade 
de artesanato. 

Administração 
Municipal 
População 

Diminuir a taxa 
de usuários 
com uso de 
medicações 
para tratar 
ansiedade e 
depressão. 
Ensinar uma 
atividade que 
pode melhorar 
a renda do 
usuário. 

 Organizacional: 
para organização 
e replicação das 
oficinas  
Cognitivo: 
estratégias para 
lidar com 
ansiedade e 
depressão. Uma 
nova fonte de 
renda 
Politico: 
estabelecer 
parceria com 
escolas e igrejas 
Financeiro: para 
requisição de 
materiais de 
oficinas do 
artesanato. 

Apresentar 
projeto em 
um mês  
Aquisição 
dos materiais 
em dois 
meses  
Dois meses 
para inicio 
das 
atividades. 

Grupo de 
psicoterapia 
de pacientes 
atendidos no 
ambulatório de 
psiquiatria 

População 
Enfermeira, 
psicóloga 

Levar o 
usuário a 
conhecer 
melhor a si e 
comunidade 
em que vive. 

Cognitivo: 
Conhecimento 
científico acerca 
dos temas 
abordados. 
Organizacional: 
definir agenda 
para trabalhar 
com o grupo. 
Troca de 
experiência  
Ampliação das 
possibilidades de 
resolução de 
problemas vividos 
Politico: 
mobilização dos 
ACS e 
comunidade 
Financeiros: 
recurso para 
lanche e material 
didático  

Dois meses 
para inicio 
das 
atividades 

Conscientizar 
a comunidade 
acerca de 
seus direitos 

População, 
enfermeira, 
médica 
psicóloga. 

População 
consciente 
acerca dos 
sinais e 

Cognitivo: 
Conhecimento do 
tema. 
Organizacional: 

Dois meses 
para inicio 
das 
atividades 
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e deveres: 
informar a 
população 
sobre os sinais 
e sintomas dos 
transtornos 
mentais  

sintomas e 
tratamento do 
transtorno 
mental  

organização da 
agenda e 
reuniões. 
Políticos: 
parcerias com 
secretaria de 
educação e de 
saúde. 
Financeiro: 
Recursos para 
reuniões e 
material didático 

Construção 
de protocolo 
assistenciais 
médicos e de 
enfermagem 
para 
acompanhame
nto do 
paciente com 
transtorno 
mental.  

População 
médica 
enfermagem  

Dar atenção 
holística a 
100% dos 
pacientes 
acompanhado
s  

Cognitivo: 
Elaboração do 
protocolo. 
Politico: 
articulação entre 
os setores da 
secretaria 
municipal de 
saúde. 
Financeiro: 
Recurso para 
implantação do 
protocolo 

Dois meses 
para inicio 
das 
atividades 

Fonte: Autoria própria (2015) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O transtorno mental vem se destacando como umas das doenças no Brasil e 

se tornando um grande problema de saúde pública. Como relatado durante este 

trabalho, esta doença está cada vez mais crescente na população adulta. Explorar 

esse estudo é de fundamental importância na qualidade de vida dos enfermos 

mentais. 

A pós-graduação em saúde da família nos permite reafirmar a necessidade de 

mudança de paradigma assistencial para que as ações em saúde possam ser 

verdadeiramente preventivas. A perspectiva deste trabalho permite a 

operacionalização de um acompanhamento aos usuários portadores de transtornos 

mentais no PSF Copasa Brejaúba no município de Itaipé-MG, mas que 

primeiramente inicie-se um processo de conhecimento de cada usuário e suas 

condições vulneráveis de saúde e a partir do processo de estratificação do risco 

clínico para transtornos mentais possam-se direcionar as ações de controle da 

doença. 

O plano de intervenção se mostra uma ferramenta extremamente útil para 

auxiliar a equipe de saúde a lidar com os problemas do dia a dia da Unidade. Por 

meio dele, levam-se em conta todas as variáveis conhecidas do problema em 

questão, o que por si só, já facilita sua resolução.  

 

 

 



29 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
AMARANTE, Paulo Duarte de Carvalho (Coord.). Loucos pela Vida. A trajetória da 
Reforma Psiquiátrica no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998.132 p. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no 
Brasil. Brasília, novembro de 2005. 
 
CAMARGO, D. A. Psiquiatria Ocupacional: aspectos conceituais, diagnósticos e 
periciais dos Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados ao Trabalho 
(Dissertação de Mestrado, 2004).  
 
Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 
de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010. 
 
DESVIAT, Manuel. A Reforma Psiquiátrica. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de 
Janeiro; Fiocruz, 1999. 167p. 
 
FOUCAULT, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. {1961} 2° ed. São 
Paulo; Perspectiva, 1987. 328 p. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISTICA - IBGE (Brasil). 
Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/ Acesso 
em: 17 de maio de 2014. 
 
MATUS, C., Política, Planejamento e Governo. Brasília: IPEA. 1993. 
  
OMS. Classificação Internacional de Doenças Décima Revisão. 
 
SANTOS, 2002    
 
SOUZA, Aline de Jesus Fontineli et al . A saúde mental no Programa de Saúde da 
Família. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 60, n. 4, Ago. 2007.  
 
 
TABORDA, J.G.V. Chalub, M. Abdalla-Filho, E, Psiquiatria Forense, Editora Artmed, 
2004.  
 
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/

