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RESUMO 
 
 

Os transtornos mentais são um problema de saúde significativo para os Sistema Único 
de Saúde, uma vez que, com a Reforma Psiquiátrica no Brasil, o atendimento a esse 
público também passa a ser responsabilidade de toda a Rede de Atenção à Saúde. 
No município de Barra Longa- MG houve um grande e relevante índice de tratamento 
psiquiátrico realizado de forma aleatória e sem acompanhamento pelo serviço de 
atenção básica e a dificuldade de permanência no serviço assistencial do Centro de 
Atenção Psicossocial. Dessa forma, este plano norteia uma ação e atua como um eixo 
estruturador entre as equipes onde podemos definir uma assistência em conjunto e 
mutua com o psiquiatra do município em um atendimento flexível que atenda o usuário 
e permita que ele apresente menor possibilidade de crise em suas respectivas 
patologias. De modo geral, o plano de intervenção objetiva propor um plano de 
intervenção para a melhoria do acompanhamento dos pacientes com transtornos 
mentais da Unidades de Saúde 001 Centro, no município de Barra Longa- MG. Como 
metodologia foi utilizado o método de estimativa rápida para subsidiar o Planejamento 
Estratégico Situacional (PES), onde foram analisados os principais problemas 
enfrentados pela comunidade e estudadas mecanismos para supera-los. Também foi 
realizado um estudo profundo em artigos científicos com a temática tratada no projeto, 
para tal, foram consultadas publicações do Ministério da saúde (MS), da Biblioteca 
Virtual do Nescon, da Biblioteca Virtual em Saúde e de revistas brasileiras. Por fim, 
essa pesquisa deixa clara a importância de abordar os transtornos mentais na atenção 
básica e enfatiza a dimensão do problema para a saúde pública mundial. Também 
apresenta mecanismos que podem ser uteis na superação dos problemas enfrentados 
pelos sistemas de saúde, sugerindo a implementação de medidas simples nos pontos 
de atenção à saúde de nível primário. 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde. Assistência à Saúde Mental. Depressão. 
Esquizofrenia.   



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Mental disorders are a significant health problem for the Unified Health System, since with the 
Psychiatric Reform in Brazil, care for this public also becomes the responsibility of the entire 
Health Care Network. In the municipality of Barra Longa- MG had a large and relevant index 
of psychiatric treatment carried out at random and without monitoring by the primary care 
service and the difficulty of staying in the care service of the Psychosocial Care Center. Thus, 
this plan guides an action and acts as a structuring axis between the teams where we can 
define joint assistance and mutually with the municipality's psychiatrist in a flexible service that 
meets the user and allows him to present less possibility of crisis in his respective pathologies. 
In general, the intervention plan aims to improve the monitoring of patients with mental 
disorders at Health Units 001 Centro, in the municipality of Barra Longa- MG. As a 
methodology, the rapid estimation method was used to support the Situational Strategic 
Planning (PES), where the main problems faced by the community were analyzed and 
mechanisms to overcome them were studied. Finally, this research makes clear the importance 
of addressing mental disorders in primary care and emphasizes the dimension of the problem 
for public health worldwide. It also presents mechanisms that can be useful in overcoming the 
problems faced by health systems, suggesting the implementation of simple measures in 
primary health care points. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais de Barra Longa 

Barra Longa é um município mineiro com extensão territorial de 387,03 km² e 

uma população 6.143 habitantes no censo de 2010. Nesse mesmo ano, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) do município chegou a 0,624, colocando-o na 

posição de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). O 

determinante de maior índice é a Longevidade (0,823), depois Renda (0,613) e por 

fim a Educação (0,482) (ATLAS DO DESENVOLVUMENTO HUMANO, 2010). 

  

Figura 1 – Ponte sobre o Rio Carmo e a entrada da cidade Barra Longa - MG 

 

Além das atividades agropecuárias, como a produção de leite e seus 

derivados, a cachaça e a rapadura, outra atividade que se destaca é o bordado 

artesanal, cuja qualidade e tradição ultrapassam os limites regionais, conferindo a 

cidade o título de “Cidade dos Bordados”. Além da tradição dos bordados, Barra Longa 

mantém costumes tradicionais que são transmitidos de geração para geração, como 

festa do Barra Longuense ausente – festa em que se comemora o encontro das 

pessoas da cidade que moram fora. 

Quanto à religiosidade, quase totalidade da população é católica. Além da 

Matriz de São José na sede, há ainda duas capelas e, geralmente em cada 

comunidade rural e/ou fazenda há capelas que foram construídas coletivamente. 

Sobre a educação do município há nas comunidades rurais escolas 

municipais onde são ministradas as séries iniciais do ensino fundamental. Nas sedes 

são encontradas duas escolas estaduais. 
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Barra Longa possui 26 povoados rurais, chegando alguns até em média 35 

km distantes da sede, daí a necessidade de descentralizar todo o trabalho 

desenvolvido no município seja no âmbito da educação, saúde, social e cultural. 

 

1.2 O sistema municipal de Barra Longa 

O sistema municipal de saúde conta principalmente com atendimentos de 

atenção primaria a saúde por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e equipes 

de Saúde da Família (eSF) – que realizam a cobertura de toda a região. No entanto, 

para atendimentos mais complexos ou especializados a população de Barra Longa 

conta com o apoio dos municípios vizinhos que realizam esse suporte. 

O município de Barra Longa possui três equipes de saúde da família que 

atende uma demanda grande de pacientes portadores de transtornos mentais, sendo 

que os mais graves já passam por internações em instituições psiquiátricas. 

O município conta também com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

em uma cidade vizinha Ponte Nova, onde algum paciente por ordem médica passa o 

dia internados para que possa fazer uso de alguma medicação e acompanhamento 

com profissionais específicos e retornam para a família no final do dia. 

 

1.3 Aspectos do bairro Centro 

O bairro centro possui características bem marcantes das cidades mineiras 

com traços arquitetônicos coloniais em suas construções, bem como algumas 

vertentes da arquitetura barroca. As ruas são estreitas, porém arborizadas e 

iluminadas. O bairro conta com vários estabelecimentos comerciais, igrejas, bares e 

restaurantes.  

A comunidade é composta por cerca de 3903 pessoas, onde a maioria 

delas são funcionários públicos e autônomos. Outro aspecto relevante que vale a pena 

destacar é presença de grandes barragens nos arredores o que representa um grande 

risco a saúde da população local, pois além do risco de rompimento existem doenças 

que são constantemente associadas a exposição aos resíduos tóxicos produzidos 

pelas mineradoras. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde 001 CENTRO 

A UBS que abriga a equipe 001 Centro está localizada na Avenida Pedro 

José Pimenta, nº 69, bairro Centro. Passou a prestar serviços de atenção básica no 

município de Barra Longa no ano de 2001 e, atualmente abriga uma equipe de 

Estratégia de Saúde da Família Tipo II (ESF MII) com Saúde Bucal (M II) e um Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família (M II) (NASF).  

A UBS possui uma estrutura física nova, porém pequena para atender as 

demandas da população. Conta com apenas uma recepção pequena, um consultório 

médico, um consultório odontológico e uma sala de enfermagem.  

Apesar das dificuldades referentes ao espaço físico para atuação, a equipe 

consegue desenvolver um bom trabalho na comunidade e, durante quase duas 

décadas de atuação consegui estabelecer um bom vínculo com os usuários sob sua 

responsabilidade.  

  

1.5 A Equipe de Saúde da Família 001 CENTRO da Unidade Básica de Saúde 001 

CENTRO 

A Equipe de Saúde da Família (eSF) atua na UBS desde sua fundação no 

ano de 2001 e, em 2013 passou a contar com assistência de NASF para atender 

melhor os usuários do município.  

 

A composição da eSF 001 Centro está descrita no Quadro 1. 

Quadro 1 – Composição da Equipe 001 Centro, Unidade Básica de Saúde 001 

CENTRO, município de Barra Longa, estado de Minas Gerais.  

 

02  Médico da Estratégia de Saúde da Família 

01 Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúde da Família 

01 Cirurgião Dentista Clínico Geral  

01  Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 

01  Auxiliar em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família 

02  Técnicos de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 

01  Agente de Combate as Endemias  

05  Agente Comunitários de Saúde  
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 001 CENTRO 

 

A Equipe de Estratégia Saúde da Família funciona de segunda-feira à 

sexta-feira no período matutino e vespertino – 07:00 horas às 11:00 horas e 13:00 

horas às 17:00 horas.  

 

1.7 O dia a dia da equipe 001 CENTRO 

 Quadro 2 – Agenda de atendimento da eSF  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã - Atendimento 
a demanda 
espontânea 
- Atendimento 
odontológico  
- Visitas  
domiciliares 
pelos ACS  

- Atendimento 
a demanda 
espontânea 
- Atendimento 
odontológico  
- Visitas  
domiciliares 
pelos ACS 

- Atendimento a 
demanda 
espontânea 
- Atendimento 
odontológico  
- Visitas  
domiciliares 
pelos ACS 

- Puericultura 
- Atendimento 
odontológico  
 - Visitas  
domiciliares 
pelos ACS 

- Atendimento 
a demanda 
espontânea 
- Atendimento 
odontológico  
- Visitas  
domiciliares 
pelos ACS 

Tarde 
 
 

-Visitas 
domiciliares 
pelo médico e 
enfermeiro 

- Puericultura 
- Atendimento 
odontológico  
 

- Atendimento a 
demanda 
espontânea 
- Atendimento 
odontológico  
 

- Atendimento 
a demanda 
espontânea 
- Atendimento 
odontológico  
 

-Visitas 
domiciliares 
pelo médico e 
enfermeiro 

 

Além desses atendimentos de rotina da eSF, são realizadas atividades de 

educação em saúde com os temas mais relevantes para a comunidade, bem como 

reuniões mensais para discutir os objetivos e metas alcançados e os que precisam 

ser alcançados em determinado período de tempo.  

 

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

passo)  

 Os principais problemas de saúde evidenciados no território e na comunidade 

são: 

• Transtornos mentais  

• Impacto ambiental e social do rompimento de barragens na região 

• Doenças Crônicas  

• Sobrecarga da equipe de profissionais 

• Uso de álcool e outras drogas  
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• Tabagismo 

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

(segundo passo) 

 O Quadro 2 apresenta a priorização dos problemas da comunidade. 

 

Quadro 3 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Centro, Unidade Básica 

de Saúde 001 CENTRO, município de Barra Longa, estado de Minas Gerais.  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de acompanhamento 

adequado aos pacientes com 

saúde mental comprometida 

Alta  8 Parcial 1 

Impacto ambiental e social do 

rompimento de barragens na 

região 

Alta 6 Fora 2 

Doenças Crônicas  Alta 5 Parcial 3 

Sobrecarga da equipe de 

profissionais 

Média  4 Fora 4 

Uso de álcool e outras drogas  Média  4 Parcial 5 

Tabagismo  Média  3 Parcial  6 

Fonte: próprio autor, 2020.  
*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 
 
 

A Unidade de Saúde da Família (USF) 001 Centro, de acordo com os dados do 

ano 2014, possui uma população de 3903 pessoas cadastradas A demanda para 

Psicologia - saúde mental, no ano 2016, foi bastante alta, caracterizada pelo próprio 

contexto e pelo perfil da população dessa unidade.  

Devido ao grande e relevante índice de tratamento psiquiátrico realizado de 

forma aleatória e sem acompanhamento pelo serviço de atenção básica e a 

dificuldade de permanência no serviço CAPS no município de Barra Longa, justifica-

se a realização de um plano voltado para  política de saúde mental no município  para 

direcionar e propor um atendimento  mais humanizado possível para o paciente, 

trazendo para o mais próximo de sua família, tendo como eixo família e equipe de 

saúde  voltado para a melhoria no acolher, receber e realizar o primeiro atendimento 

adequado para tornar- se de melhor qualidade. Este plano norteia uma ação e atua 

como um eixo estruturador entre as equipes onde podemos definir uma assistência 

em conjunto e mútua com o psiquiatra do município em um atendimento flexível que 

atenda o usuário e permita que ele apresente menor possibilidade de crise em suas 

respectivas patologias.   

Essa proposta busca subsidiar a reorganização do serviço para o atendimento 

desses pacientes utilizando os próprios profissionais existentes na rede no sentido de 

organizar o fluxo de atendimento entre eles e fazer o controle e acompanhamento dos 

tratamentos instituídos aos pacientes através de uma maior rigorosidade nas visitas 

domiciliares realizada pelos profissionais da equipe de saúde do município inclusive 

com parceria da equipe do NASF e a formulação de uma nova lógica de trabalho entre 

as equipes de saúde municipal e de entidades de apoio credenciadas na rede.   
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Propor um plano de intervenção para a melhoria do acompanhamento dos 

pacientes com transtornos mentais da Unidades de Saúde 001 Centro, no município 

de Barra Longa- MG.  

 
3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar os fatores relacionados aos transtornos mentais na população 

da área adscrita; 

• Propor ações e atividades que venham de encontro com as 

necessidades apresentadas pelos usuários no que se refere a 

sofrimentos mentais; 

• Desenvolver, em parceira com o NASF palestras e fórum voltados para 

a temática;  

• Otimizar o atendimento a usuários com transtornos mentais realizando 

o acolhimento e a escuta qualificado dos pacientes.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

No primeiro momento foi feito um relato de experiência e intervenção da 

psicologia junto a uma equipe da ESF do município de Barra Longa, que conta, 

atualmente com três eSF, proporcionando uma cobertura de 100% da população.  

Para dar seguimento a construção do plano de intervenção foi utilizado o método 

de estimativa rápida para subsidiar o Planejamento Estratégico Situacional (PES), 

onde foram analisados os principais problemas enfrentados pela comunidade e 

estudadas mecanismos para superá-los (FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018).  

Também foi realizado um estudo profundo em artigos científicos com a temática 

tratada no projeto, para tal, foram consultadas publicações do Ministério da saúde 

(MS), da Biblioteca Virtual do Nescon, da Biblioteca Virtual em Saúde e de revistas 

brasileiras. Para redação do texto foram empregadas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os princípios do módulo de iniciação a 

metodologia (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA; 2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Reforma Psiquiátrica Brasileira 
 

O movimento denominado Reforma Psiquiátrica surgiu no Brasil ao final do ano 

de 1970, provocando uma série de reflexões em relação à maneira como os indivíduos 

considerados “loucos” eram tratados pelo restante da sociedade. Nesse cenário, a 

assistência se resumia em internações psiquiátricas e a pessoa acometida com algum 

sofrimento mental não era amparado por direitos sobre o processo saúde-doença 

(MARINHO, et al. 2011). 

Esse conjunto de movimentos, que tem como objetivo a reforma do modelo 
de atenção e cuidados em saúde mental, iniciou-se com o Movimento de 
Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) e hoje tem diversas denominações, 
muitas faces, uma enorme variedade de formas de existência e a mais ampla 
polifonia. O Movimento de Reforma Psiquiátrica origina-se com as lutas 
democráticas, as lutas contra a opressão e a violência da ditadura militar e 
tem hoje, perante si, enormes desafios (OLIVEIRA; PADILHA; OLIVEIRA; 
2011, p. 588).  
 

Vala ressaltar que essa reforma motivou diversas alterações: 

 ...nos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, a defesa da 
saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo dos 
trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e 
produção de tecnologias de cuidado (CEDRO; SOUZA; 2010, p. 765).  
 

Um dos maiores marcos dessa luta foi a implementação da lei nº 10.216, de 6 

de abril de 2001 que, garante a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Essa 

mesma lei em seu Art. 3o ressalta que faz parte da incumbência do Estado: 

o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção 
de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida 
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em 
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou 
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos 
mentais. (BRASIL, 2001, Art. 3º). 

 
 Mesmo com inúmeros avanços na área, o processo ainda enfrenta diversos 

desafios para efetivar a articulação entre a saúde mental com os demais serviços de 

saúde. Assim, fazem-se necessárias algumas mudanças tendo em vista a 

integralidade e a humanização da assistência aos indivíduos com sofrimentos 

mentais, pois somente assim será possível a incorporação da Reforma Psiquiátrica 

(MARINHO, et al. 2011). 
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5.2 Principais doenças mentais 
 

Há diversos transtornos mentais conhecidos na atualidade, os mesmos 

possuem manifestações diferentes. Esses transtornos são definidos pela fusão de 

pensamentos, percepções, emoções e comportamento considerados anormais, esses 

aspectos também podem afetar negativamente nas relações com outros indivíduos. 

O número de casos de transtornos mentais vem apresentando crescimento nos 

últimos anos o que gera impactos expressivos na saúde da população mundial, além 

de representar sérias consequências sociais e afetar os direitos humanos e 

econômicos em todo o território mundial (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2018). 

Segue abaixo a caracterização de algumas das doenças mentais mais 

prevalentes neste século.  

 

5.2.1 Depressão 
 
 A Organização Pan-Americana da Saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE, 2018) afirma que a depressão é um transtorno mental recorrente e resulta 

em altos índices de incapacidade em todo o mundo. A estimativa do ano de 2018 

verificou que existem aproximadamente 300 milhões de pessoas com esse agravo à 

saúde, dessas a maioria são mulheres.  

 Abelha (2014) define depressão: 

[...] Sua característica insidiosa vai destruindo as esperanças e o brilho da 

vida de seus portadores, tendo consequências devastadoras na vida dos que 
estão ao seu redor. A depressão se caracteriza pela perda de interesse e 
prazer por tudo, pelo sentimento de tristeza e baixa da autoestima. Os 
quadros mais graves podem levar ao suicídio. Apesar disso, a doença 
permanece escondida e não tratada (ABELHA, 2014, p.223). 

 

 Um dos aspectos mais preocupantes da depressão é o fato de que não existe 

restrição de público, pode acometer crianças e adultos de qualquer classe social e 

econômica (AQUINO; CARDOSO; PINHO; 2019). No entanto, se trata de um 

transtorno que pode ser tratado através de psicoterapia, medicamentos 

antidepressivos ou a junção dos dois (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2017).  

A depressão em seu estado leve e moderado pode ser efetivamente tratada 
com terapias que utilizam o diálogo, como a cognitivo-comportamental e 
psicoterapia. Os antidepressivos podem ser uma forma eficaz de tratamento 
para a depressão de moderada a grave, mas não são a primeira linha de 
tratamento para casos de depressão leve. Eles não devem ser usados para 
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tratar a depressão em crianças e não são a primeira linha de tratamento em 
adolescentes, grupo em que esses medicamentos devem ser usados com 
cautela (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2018, s/p). 

  
O processo de tratamento da depressão precisa considerar os aspectos 

psicossociais indivíduas de cada ser, por exemplo, identificar fatores de estresse 

como, problemas financeiros, dificuldades no trabalho ou abuso físico/mental, bem 

como buscar fontes de apoio em familiares e amigos. Outro ponto chave da 

reabilitação é a retomada de interações e atividades sociais que auxilia na 

recuperação do bem-estar e da autoestima do paciente (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2018). 

 
5.2.2 Transtorno Afetivo Bipolar  
 
 O MS define o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) como: 

[...] uma doença que caracteriza-se por episódios repetidos, nos quais o 
humor e os níveis de atividade do paciente estão significativamente 
perturbados. Esta alteração consiste em algumas ocasiões, de uma elevação 
do humor e aumento de energia e atividade (mania ou hipomania) e em outras 
de um rebaixamento do humor e diminuição de energia e atividade 
(depressão) (BRASIL, 2019, s/p). 

 

 O TAB aflige em torno de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. A doença 

resulta especificamente em episódios de mania e depressão, intercalados por 

períodos de humor normal. A primeira situação consiste em humor elevado ou irritado, 

excesso de atividade, pressão de fala, autoestima inflada e insônia. Existem 

indivíduos que apresentam episódio de mania, mas não apresentam episódios 

depressivos, porém ainda sim, são considerados transtorno bipolar (OPAS, 2018). 

 O tratamento utilizado em casos de TAB é o medicamentoso e psicoterápico. 

As medicações mais eficientes são os estabilizadores do humor, como o carbonato 

de lítio que é fornecido pelo sistema público de saúde (BRASIL, 2019).  

 

5.2.3 Esquizofrenia  
 

A esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais graves. Esse tipo de 

psicose é marcada por episódios de distorção de pensamento, percepção, emoções, 

linguagem, consciência do “eu” e comportamento. Além disso, os pacientes são 

acometidos com alucinações e delírios. Estima-se que esse transtorno afete 

aproximadamente 23 milhões de pessoas no mundo, tornando difícil para esses 



24 
 

 
 

indivíduos trabalhar ou estudar normalmente (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2018).  

A esquizofrenia é um grande problema de saúde pública em todo o mundo. 
O transtorno pode afetar os jovens no momento exato em que estão 
estabelecendo a sua independência e pode ter como resultado incapacidade 
e estigma durante toda a vida. Em termos de custos pessoais e econômicos, 
a esquizofrenia encontra-se entre os piores transtornos que afetam a 
humanidade (TAMMINGA, 2018, s/p). 

 

 Não se sabe ao certo o causador da esquizofrenia, no entanto estudos recentes 

acreditam que seja por meio da combinação de fatores hereditários e ambientais. Isso 

porque se trata de um problema biológico que resulta em alterações no cérebro do 

indivíduo, mas que pode ser desencadeado fatores externos, por exemplo, ser 

submetido a grandes situações de estresse ou uso excessivo de substâncias nocivas. 

Um dado preocupante relacionado a doença é que 5% a 6% das pessoas acometidas 

com esquizofrenia acabam se suicidando, outras 20% tentam em algum momento da 

vida, e a maioria possui pensamentos suicidas substâncias.  

O suicídio é a principal causa de morte prematura em pessoas com 

esquizofrenia e é um dos principais motivos por que a esquizofrenia reduz o 

tempo de vida médio em dez anos (TAMMINGA, 2018, s/p).  

 

5.2.4 Demência  
Estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que existe 

aproximadamente 50 milhões de pessoas com demência no mundo. Refere-se a uma 

condição de caráter crônico ou progressivo, onde ocorre a deterioração das funções 

cognitivas fazendo com que o indivíduo acometido perca sua capacidade de organizar 

os pensamentos antes do processo natural do envelhecimento. Além disso, esse 

comprometimento da função cognitiva costuma vir junto com a deterioração do 

controle emocional, comportamento social ou motivação (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2018).  

A demência ocorre principalmente em pessoas com mais de 65 anos. A 
demência, particularmente o comportamento perturbador que muitas vezes a 
acompanha, é a razão para mais de 50% das internações nos asilos. No 
entanto, a demência é uma perturbação e não é uma parte do envelhecimento 
normal. Muitas pessoas com mais de 100 anos não têm demência (HUANG, 
2018, s/p). 
 

A demência é um transtorno mental extremamente grave com tendência 

constante de piora no quadro com o passar do tempo. Durante o processo de 

envelhecimento normal é comum os indivíduos esquecerem algumas coisas, 

https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-de-sa%C3%BAde-mental/transtornos-devido-ao-uso-de-subst%C3%A2ncias/transtornos-por-uso-de-subst%C3%A2ncias
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entretanto, os que sofrem de demência costumam esquecer totalmente algumas 

coisas e acontecimentos. Outro aspecto importante observado em pacientes com 

essa doença são as dificuldades em executar afazeres diários básicos, por exemplo, 

dirigir, cozinhar e lidar com as finanças (HUANG, 2018). 

No momento atual não existe tratamento disponível capaz de curar pacientes 

com demência ou mesmo retardar seu avanço. No entanto, muitas estratégias podem 

ser adotadas com intuito de apoiar e melhorar as vidas das pessoas com demência, 

seus cuidadores e famílias (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2018). 

 
5.3 Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde  

Um dos primeiros passos do Sistema Único de Saúde (SUS) para suporte à 

saúde mental foi a implementação da portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011(*) 

que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do SUS (BRASIL, 2011, art. 1). 

Problemas relacionados à saúde mental vêm ganhando cada vez mais 

destaque devido as dimensões que possui na saúde pública, assim, muitas pesquisas 

e debates estão sendo realizados no âmbito social. Isso porque a quantidade de 

pacientes com esse tipo de sofrimento apresenta aumento constante sendo 

necessário procurar consultórios, ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde. São 

inúmeros os fatores que levam o indivíduo a desenvolver sofrimento mental, podendo 

ser biológicos, sociais, psicopatológicos, uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, 

questões financeiras/econômicas ou mesmo a junção de todos esses. Portanto, as 

equipes de ESF precisam estarem aptas a lidar com diversas situações que possam 

surgir entre os usuários sob responsabilidade das mesmas, especialmente por se 

tratar de uma estratégia do SUS para efetivar seus princípios (GONÇALVES JÚNIOR; 

TOBIAS; TEIXEIRA; 2019).  

A Unidade Básica de Saúde[...], como ponto de atenção da Rede de Atenção 
Psicossocial tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de 
saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de 
redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, 
com os demais pontos da rede (BRASIL, 2011, Art. 6º).  

A abordagem da saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) ainda é 

recente, o que acaba gerando muitas dúvidas, curiosidades e receios por parte dos 

profissionais de Saúde. Por esse motivo o MS publicou no ano de 2013 um Caderno 
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de Atenção Básica voltado especificamente para a saúde mental. Espera-se que esse 

caderno possa subsidiar a atuação do profissional da Atenção Básica, possibilitando 

um posicionamento mais eficiente do profissional que necessita se prontificar para 

ouvir e cuidar de um usuário com sofrimento psíquico (BRASIL, 2013). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

A proposta refere-se ao problema priorizado “falta de acompanhamento 

adequado aos pacientes com saúde mental comprometida”, para o qual se registra 

uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do PES. (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Devido ao grande desastre da Barragem de Fundão houve a necessidade de 

aumentar o atendimento do psiquiatra que era a cada 15 dias, passando para uma 

vez por semana, no horário de funcionamento comercial. Essa conduta foi tomada 

para atender à necessidade de prestar atendimento à demanda. Foi feita a análise 

dos registros dos prontuários e houve necessidade de construção de um plano de 

ação para melhor o atendimento a esses pacientes portadores de sofrimento mental. 

Considerando a importância dada à continuidade do tratamento dispensado aos 

egressos de hospitais psiquiátricos, construímos com a equipe a possibilidade de 

acompanhar esses sujeitos, através da construção de um plano coletivo de cuidados 

ampliados, de invenção de novas possibilidades terapêuticas e também através da 

possibilidade de aproveitar os recursos disponíveis no território.  

Assim, pensamos em prevenir as recaídas e as internações desses sujeitos, de 

modo que eles não sofressem devido a encaminhamentos desnecessários para 

internações psiquiátricas 

Com o intuito de melhorar o atendimento em saúde mental do município de 

Barra Longa, propomos um plano de ação para auxiliar na intervenção dos 

profissionais envolvidos da Atenção Primaria e Secundária. A partir de então, as 

equipes envolvidas deverão elaborar protocolos que nivelarão os atendimentos para 

os pacientes psiquiátricos em toda a rede, contendo fluxo de atendimento dos 

pacientes, definições de referência e contra referência entre os serviços de apoio em 

uma planilha contendo todo material necessário para a identificação do problema e 

tratamento envolvido. Logo, a sua implantação e aprovação pelos gestores municipais 

passará pelas equipes de saúde da atenção primária para apresentação e 

capacitação em uma reunião entre gestores e profissionais envolvidos. 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A equipe de saúde montou um plano para desenvolver ações em saúde mental 

para que as pessoas que necessitam sejam atendidas na unidade do município. Trata-

se de um acolhimento coletivo no qual os usuários relatam suas demandas em relação 

às doenças em questão, pois quando se trata de saúde mental nos deparamos com 

problemas como a intolerância e falta de orientação familiar, preconceitos junto à 

sociedade, falta de acompanhamento no tratamento acompanhado e falta de inclusão 

social e reabilitação. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
  

Os nós críticos selecionados para o problema prioritário “falta de 

acompanhamento adequado aos pacientes com saúde mental comprometida” são os 

seguintes:  

• Falta de preparo profissional para lidar com pacientes em sofrimento 

mental;  

• Falta de processo educativos que promovam informação sobre as 

doenças mentais e inclusão dos pacientes acometidos com alguma 

delas na sociedade; e 

• Ausência de profissionais especialistas na equipe do NASF. 

 

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

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

e gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 

 
 
 



29 
 

 
 

 
 
 

Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “falta de 

acompanhamento adequado aos pacientes com saúde mental comprometida ”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 001 Centro, 

do município Barra Longa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Falta de preparo profissional para lidar com pacientes em 

sofrimento mental. 

6º passo: operação 

(operações)  

Capacitar os profissionais da ESF para lidar com pacientes com 

sofrimentos mentais  

6º passo: projeto “Capacita” 

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que os profissionais que compõem a equipe sejam 

capazes de atender com excelência as demandas dos pacientes 

com transtornos mentais, bem como instruir cuidadores e 

familiares dos mesmos 

6º passo: produtos esperados  Fóruns, reuniões, roda de conversa... 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais especialistas para ministrar as ações 

Financeiro: Recursos para custeio das ações 

Político: Articulação com demais setores públicos 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Profissionais especialistas para ministrar as ações 

Político: Mobilização do setor de saúde em prol da realização 

dessas capacitações 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Coordenador da ESF 

Almeja-se sensibilizar os gestores para a realidade local no que 
se refere aos usuários com transtornos mentais 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O plano será acompanhando por toda a equipe de 
multiprofissionais, mas especificamente pelo coordenador da 
ESF.  

6 meses de excussão das ações.  

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

O acompanhamento e o monitoramento serão feitos por meio de 
relatórios escritos e da discussão entre os membros da equipe 
sobre o trabalho desenvolvido. 
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Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “falta de 

acompanhamento adequado aos pacientes com saúde mental comprometida ”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 001 Centro, 

do município Barra Longa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Falta de processo educativos que promovam informação sobre as 

doenças mentais e inclusão dos pacientes acometidos com 

alguma delas na sociedade 

6º passo: operação 

(operações)  

 Desenvolver atividades de cunho educativo para promover 

informações sobre transtornos mentais na comunidade assistida, 

além de estabelecer parceiras com outros setores públicos 

sociais como escolas e creches... 

6º passo: projeto  Saber Mais 

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que a população receba informações importantes para 

identificar ou mesmo auxiliar no tratamento de um indivíduo com 

transtornos mentais. Também é fundamental que os usuários 

sejam instruídos quanto a inclusão social e a importância de 

acolher os pacientes e suas familiares no âmbito social.   

6º passo: produtos esperados Palestras em escolas e creches, distribuição de panfletos, 

divulgação de informações na rádio local... 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais aptos a palestrar para todos os públicos 

Financeiro: Recursos para confecção de panfletos e custeio de 

mensagens na rádio.  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Financeiro:  Recursos para confecção de panfletos e custeio de 

mensagens na rádio. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Coordenador da ESF 

Solicitar junto a secretária de saúde municipal por meio de ofícios 
e requerimentos recursos para o financiamento das ações 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Coordenador da ESF 

12 meses para exclusão do plano de ação 

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

O acompanhamento e o monitoramento serão feitos por meio de 
relatórios escritos e da discussão entre os membros da equipe 
sobre o trabalho desenvolvido. 
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Quadro 6 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ falta de 

acompanhamento adequado aos pacientes com saúde mental comprometida ”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 001 Centro, 

do município Barra Longa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Ausência de profissionais especialistas na equipe do NASF 

6º passo: operação 

(operações)  

Sensibilizar a gestão de saúde municipal quanto a necessidade 

de profissionais especialista (psicólogos e psiquiatras) na equipe 

do NASF 

6º passo: projeto Especializa 

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se a incorporação de profissionais especializados na 

equipe de profissionais do NASF 

6º passo: produtos esperados  Reuniões e contratações 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais especialistas (psicólogos e psiquiatras) 

Financeiro: Pagamento de profissionais 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Profissionais especialistas (psicólogos e psiquiatras) 

Financeiro: Pagamento de profissionais 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Coordenador da ESF 

Solicitar a incorporação de novos profissionais na equipe com 
especialização em saúde mental 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Coordenador da ESF 

6 meses para o desenvolvimento das ações 

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

Relatórios mensais  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Essa pesquisa deixa clara a importância de abordar os transtornos mentais na 

atenção básica e enfatiza a dimensão do problema para a saúde pública mundial. 

Também apresenta mecanismos que podem ser úteis na superação dos problemas 

enfrentados pelos sistemas de saúde, sugerindo a implementação de medidas 

simples nos pontos de atenção a saúde de nível primário.  

 Além disso, pontua as mudanças ocorridas no cenário nacional no que se refere 

a assistência a pessoas com sofrimentos mentais, destaca as principais doenças que 

afetam os indivíduos e como as mesmas devem ser abordadas na APS. Tudo isso 

com objetivo de reduzir a incidência dos transtornos que podem ser previnidos e cuidar 

com excelência dos casos que não podem ser prevenidos ou retardados.  

 Vale destacar que, devido ao seu nível de complexidade, os problemas mentais 

devem ser analisados individualmente, considerando que cada situação sofre 

influências do âmbito social e familiar. Dessa forma, o presente projeto visa a 

assistência integral do indivíduo com algum transtorno mental, viabilizando condições 

de bem-estar para o mesmo e para seus familiares.   
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