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RESUMO 
 
 

A saúde mental inserida na atenção básica é recorrente e parte integrante dessa 

ação. A identificação da prevalência dos transtornos mentais na atenção básica, 

que, muitas vezes, recebem atenção reduzida, é fundamental para que a saúde 

mental seja mais resolutiva, evitando-se assim encaminhamentos desnecessários ou 

mesmo a ausência de diagnóstico e acompanhamento. Apesar da escassez de 

recursos e políticas públicas atuantes nesse setor é possível se ter avanços através 

da escuta qualificada e identificação de adoecimentos mentais de forma precoce, 

visto que a atenção primária é a porta de entrada preferencial no Sistema Único de 

Saúde. O presente projeto trata-se de um projeto de intervenção na unidade básica 

de saúde denominada Alcobras, localizada no município de Capixaba, interior do 

estado do Acre, Brasil. Mesmo o município contando com a presença de um Centro 

de Atenção Psicossocial a procura de pacientes com queixas psíquicas é frequente 

nesta unidade básica. Neste sentido o objetivo deste trabalho é elaborar um projeto 

de intervenção para melhoria na identificação, acompanhamento e tratamento de 

pacientes com queixas de saúde mental de maneira precoce da Unidade de Saúde 

Alcobras. Foram seguidos os passos metodológicos do Planejamento Estratégico 

Situacional. Para subsidiar a elaboração do plano de intervenção foi feita uma 

revisão de literatura na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados da 

literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e no Scientific 

Electronic Library Online, bem como nos manuais do Ministério da Saúde. Espera-se 

a partir deste projeto fomentar a prática de forma integrada e longitudinal, como 

preconiza o Sistema Único de Saúde, torna o entendimento da saúde mais amplo, à 

partir de determinantes e condicionantes sociais, econômicos, ideológicos e 

cognitivos. Articular a saúde mental dentro da atenção básica é fomentar a garantia 

ao alcance do bem-estar e qualidade de vida de uma população. 

 

 

Palavras-chave:  Atenção Primária a Saúde. Saúde Mental. Transtornos Mentais.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Mental health inserted in primary care is recurrent and an integral part of this action. 

The identification of the prevalence of mental disorders in primary care, which often 

receive reduced attention, is essential for mental health to be more resolving, thus 

avoiding unnecessary referrals or even the absence of diagnosis and monitoring. 

Despite the scarcity of resources and public policies active in this sector, it is possible 

to make progress through qualified listening and early identification of mental 

illnesses, since primary care is the preferred gateway to the Unified Health System. 

This project deals with an intervention project in the basic health unit called Alcobras, 

located in the municipality of Capixaba, in the interior of the state of Acre, Brazil. 

Even in the municipality with the presence of a Psychosocial Care Center, the search 

for patients with psychic complaints is frequent in this basic unit. In this sense, the 

objective of this work is to elaborate an intervention project to improve the 

identification, monitoring and treatment of patients with mental health complaints at 

an early stage at the Alcobras Health Unit. The methodological steps of the 

Situational Strategic Planning were followed. To support the elaboration of the 

intervention plan, a literature review was carried out in the Virtual Health Library, in 

the databases of Latin American and Caribbean literature in Health Sciences and in 

the Scientific Electronic Library Online, as well as in the manuals of the Ministry of 

Health. Health. It is expected from this project to encourage the practice in an 

integrated and longitudinal way, as recommended by the Unified Health System, it 

makes the understanding of health broader, based on social, economic, ideological 

and cognitive determinants and conditions. Articulating mental health within primary 

care is to promote the guarantee of achieving the well-being and quality of life of a 

population. 

 

Keywords: Primary Health Care. Mental Health. Mental Disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Capixaba, localizada na região norte e distante 84 km da capital do estado do Acre, 

é uma cidade com 8798 habitantes no ano de 2010, estimativa de 11456 pessoas 

em 2018. (IBGE, 2010). Dessas aproximadamente 73% residem na área urbana e 

aproximadamente 60% da população tem idade entre 15 e 64 anos (ATLAS, 2013). 

 

 A economia do município tem maior arrecadação na agropecuária, seguindo com 

indústria e serviços. Na lavoura permanente, tem como principais produtos: açaí, 

banana, borracha, cacau, café, entre outros. Na lavoura temporária, abacaxi, 

abóbora, amendoim, arroz, cana de açúcar, entre outros. Na pecuária: bovinos, 

caprinos, codornas, equinos e galináceos (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPIXABA, 2020). 

 

Faz fronteira com a Bolívia, sendo notória a rota de tráfico de drogas, tendo como 

consequência, violência crescente e aumento no consumo de drogas. Na educação 

tem alto índice de analfabetismo e pessoas vivendo em extrema pobreza, 

especialmente aquelas da zona rural e assentamentos. O índice de pobreza está em 

31,3%, contudo o Índice de Desenvolvimento Humano- IDH é 0,575, considerado 

baixo (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA, 2020). 

 

Existe um plano municipal de cultura em elaboração. Desenvolve atividades de 

cultura com frutas e sementes e tecelagem. Não possui um ponto de cultura. Possui 

uma biblioteca pública mantida pela gestão municipal, 1 ginásio poliesportivo e 1 

centro de artesanato (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA, 2020). 

 

1.2  O sistema municipal de saúde 

 

O município possui cinco unidades básicas de saúde, sendo duas na área urbana e 

três na zona rural, onde concentra a maior parte da população. Não possui unidade 

de pronto atendimento ou Hospital. Pacientes com queixas de urgência e 
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emergência são regulados para capital Rio Branco ou para o Hospital do município 

vizinho, Senador Guiomard. Para realização de exames laboratoriais ou de imagem 

simples, os pacientes são referenciados para Senador Guiomard. Para quadros de 

maior agravo, a referência é o Pronto Socorro de Rio Branco. As consultas de 

especialidades médicas são referenciadas para Rio Branco também, no Hospital de 

Clínicas de Rio Branco, através de agendamento realizado pela Secretaria Municipal 

de Saúde. Capixaba conta ainda com um Centro de Atenção Psicossocial –CAPS, 

que, no momento, não tem médico psiquiatra. O município possui uma farmácia 

central, onde distribui as medicações para abastecimento das unidades de saúde ou 

diretamente à população. Três unidades de saúde contam com assistência 

odontológica. No Núcleo Atenção Saúde da Família (NASF) encontram-se 

fisioterapeutas e psicólogos, que atendem pacientes mediante encaminhamento 

médico. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

O projeto de Assentamento Alcobras foi criado em 24 de novembro de 1998 e 

pertence a área rural do município de Capixaba. Tem capacidade para 443 famílias, 

tendo cadastrada em 31/12/2015, 426 famílias (segundo o relatório de 

Assentamentos gerais da Superintendência Regional do Acre/INCRA, 2017). Conta 

com uma área de 7686,4 Km. Esse projeto beneficiou trabalhadores que viviam nas 

terras há mais de 18 anos, com título definitivo da terra. Outro projeto de 

assentamento é coberto pela unidade de saúde, o Zaqueu Machado, que conta com 

236 famílias cadastradas. Alguns ramais fazem parte desses assentamentos, como 

ramais: do Barriga, Antônio Costa, São João do Itu, São João, Pieca, da Elza, entre 

outros. 

 

A maioria dos assentados produz para consumo próprio. Lá não se vê cooperativa 

ou pontos de vendas de comércio local, devido, sobretudo, às condições de 

deslocamento serem muito deficientes. A estrutura de saneamento básico é 

extremamente deficitária, sem esgoto sanitário ou coleta de lixo. As moradias são, 

em sua maioria, precárias. O analfabetismo é elevado, havendo evasão escolar e 

dificuldade no acesso à escola, especialmente em tempos de chuvas intensas. A 
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comunidade possui hábitos religiosos, possuindo 6 igrejas evangélicas na área de 

abrangência. Na Unidade Básica de Saúde trabalha apenas uma equipe de Saúde. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Alcobras 

 

A unidade de saúde da família da Alcobras possui atendimento ambulatorial por 

demanda espontânea. Localizada no Ramal do Barriga, sem número, Capixaba, 

Acre. Possui um consultório médico, um consultório odontológico e um de 

enfermagem. Não possui sala de curativo, imunização, nebulização ou de reunião. 

As reuniões acontecem dentro das salas de um dos profissionais, ao final do 

atendimento, quinzenalmente. Não existem grupos operativos no momento.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Alcobras, da Unidade Básica de Saúde Alcobras 

 
A equipe Alcobras é formada pelos profissionais: cinco agentes comunitários de 

saúde, um técnico de enfermagem, uma médica, uma enfermeira, uma cirurgiã 

dentista, uma auxiliar de saúde bucal, uma coordenadora, uma recepcionista e uma 

auxiliar de serviços gerais. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Alcobras 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 às 13:00. Por estar localizada na zona rural, 

distante 17 quilômetros da estrada principal, o acesso se dá por carro particular da 

prefeitura, do tipo caminhonete traçada. A estrada de acesso não tem pavimentação. 

Trabalha-se em horário corrido por não haver possibilidade de retorno dos 

profissionais para descanso e intervalo de almoço. Conta-se como início da carga 

horária de trabalho, à partir do momento que entra-se no carro para dirigir-se à 

unidade. No momento, não existem grupos de apoio acontecendo, apenas as 

consultas médicas, odontológicas, de enfermagem, medicações e dispensa de 

medicamentos. Na unidade realiza-se consulta de puericultura, pré-natal, exame 

Preventivo do Câncer de Colo de Útero (PCCU), realização de testes rápidos 

(hepatites B e C, HIV e Sífilis), imunização que acontece um dia na semana a cada 

15 dias e dispensa de medicamentos. 
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1.7 O dia a dia da equipe Alcobras 

 

 

Quadro 1: Agenda de trabalho da Equipe de Saúde Alcobras- Capixaba- AC  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 13h 
Atendimento 
médico, 
odontológico e 
consultas de 
enfermagem 
 

7h - 13h 
Atendimento 
médico, 
odontológico e 
consultas de 
enfermagem 
 

7h - 13h 
Visita domiciliar 
médica, 
atendimento 
odontológico e 
consultas de 
enfermagem 
 

7h - 13h 
Atendimento 
médico, 
odontológico e 
consultas de 
enfermagem 
 

7h - 13h 
Atendimento 
médico, 
odontológico e 
consultas de 
enfermagem 
 

Fonte: Próprio autor, 2020 
. 

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

passo) 

 

Os principais problemas de saúde no território são: Hipertensão, diabetes, doenças 

crônicas não transmissíveis, queixas ortopédicas, e queixas de saúde mental, sendo 

estas últimas muito prevalentes. 

 

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

(segundo passo) 

 

Quadro 2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde Alcobras, Unidade Básica de Saúde Alcobras, 

município de Capixaba, estado do Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Queixas de Saúde Mental Alta 8 Parcial 1 

Doenças Crônicas não 
Transmissíveis 

Alta 8 Parcial 2 

Diabetes Alta 7 Parcial 3 

Hipertensão Alta 7 Parcial 4 

Fonte: Próprio Autor, 2020 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 
 
 



17 
 

 
 

 



18 
 

 
 

 2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Durante a prática médica na Unidade Básica de Saúde Alcobras foi identificada a 

alta prevalência de pacientes com queixas de saúde mental, como depressão, 

ansiedade, distúrbios do sono e quadros psicóticos agudos e transitórios. Muitas 

vezes, a queixa vem mascarada de outros adoecimentos e sintomas. O paciente 

deve ser entendido como um sistema complexo, inserido em um contexto biológico, 

social, econômico e cultural.  

 

A porta de entrada preferencial do SUS é atenção básica, e é a partir dela que as 

problemáticas de um indivíduo são acolhidas. Mesmo quando a queixa principal não 

é de origem psíquica, não é possível ser resolutivo em se tratando de saúde e bem-

estar quando não se olha para todas as esferas do ser. A escuta qualificada é a 

principal ferramenta para identificação do problema e resolução deste. Santos (2019) 

justifica que a escuta qualificada possibilita a humanização das práticas de 

promoção e prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde mental, ou 

seja, possibilita que nesse contexto que consideradas as circunstâncias sociais, 

éticas, educacionais e psíquicas dos sujeitos envolvidos. Essa prática possibilita 

diferenciar os pacientes que podem ser acompanhados dentro da unidade, 

desoprimindo os outros níveis de atenção à saúde.  

 

Nesse sentido, este projeto de intervenção tem a finalidade de acolher os usuários 

em sua integralidade, demonstrando a relevância de se abordar a saúde mental para 

o sistema de saúde pública. 
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3- OBJETIVOS 
 

 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um projeto de intervenção para melhoria na identificação, 

acompanhamento e tratamento de pacientes com queixas de saúde mental de 

maneira precoce da Unidade de Saúde Alcobras. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Capacitar a equipe de saúde para acolher o paciente com adoecimento 

mental a partir da educação permanente em saúde. 

 Realizar mapeamento dos pacientes com alguma queixa de saúde mental 

para construção do plano de cuidado.  
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4 METODOLOGIA 
 

 
Foi realizado o diagnóstico situacional no território de abrangência da Equipe 

Alcobras por meio do método da estimativa rápida onde foram identificados os 

problemas mais relevantes que afetam a população (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

 

A seguir e de acordo com Faria, Campos e Santos (2018)., foi desenvolvido o 

Planejamento Estratégico Situacional, seguindo os passos de proposta de 

intervenção que se referem ao levantamento dos problemas (primeiro passo), 

priorização do problema “alto índice de doenças cardiovasculares” (segundo passo), 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a 

explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo) e por fim o 

desenho das operações (sexto ao décimo passo). 

 

Para subsidiar a elaboração do plano de intervenção foi feita uma revisão de 

literatura nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 

dados da literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO), bem como nos manuais do 

Ministério da Saúde. 

 

Optou-se por utilizar como material, artigos científicos em língua portuguesa, 

espanhola e inglesa produzidos entre 2000 e 2019 e livros científicos. Para a busca 

das publicações foram utilizados os seguintes descritores: Atenção Primária a 

Saúde, Saúde Mental e Transtornos Mentais. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) APS ou ABS é a atenção essencial 

à saúde baseada em métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e 

socialmente aceitáveis, ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

suportar, em todas e cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de 

autorresponsabilidade e autodeterminação (BRASIL, 2017). 

 

A primeira definição sobre a APS foi proposta na Conferência Internacional Sobre 

Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata. De acordo com a declaração 

de Alma-Ata, a APS corresponde aos cuidados essenciais à saúde, baseados em 

tecnologias acessíveis, que levam os serviços de saúde o mais próximo possível dos 

lugares de vida e trabalho das pessoas, constituindo assim, o primeiro nível de 

contato com o sistema nacional de saúde e o primeiro elemento de um processo 

contínuo de atenção (ALMA-ATA, 1978).  

 

Atenção Primária à Saúde compõe a rede de atenção à saúde, sendo a porta 

preferencial do SUS, pois determina o trabalho de todos os outros níveis dos 

sistemas de saúde, promovendo a organização e racionalização da utilização dos 

recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, 

manutenção e melhoria da saúde. Assim, a APS é aquele nível do sistema de saúde 

que oferece a entrada do usuário para todas as novas necessidades e problemas, 

fornecendo atenção sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade), no 

decorrer do tempo e para todas as condições. 

 

A APS pode ser entendida como o primeiro nível do sistema de serviço de saúde, o 

qual deve funcionar como porta de entrada preferencial do sistema, com ações 

resolutivas sobre os problemas de saúde, articulando-se com os demais níveis de 

complexidade, formando assim uma rede integrada de serviços (STARFIELD, 2004). 
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Pode ser vista como uma estratégia flexível, caracterizada através de um primeiro 

contato entre pacientes e equipes de saúde, que garante uma atenção integral 

oportuna e sistemática em um processo contínuo. Esse processo é sustentado por 

recursos humanos cientificamente qualificados e capacitados, a um custo adequado 

e sustentável, que transcende o campo sanitário e inclui outros setores. A APS é 

organizada em consonância com a comunidade a fim de proteger, restaurar e 

reabilitar a saúde dos indivíduos, suas famílias e da comunidade em um processo 

conjunto de produção social de saúde. Nesse ponto importante da rede de atenção à 

saúde se dá o pacto social que inclui aspectos biopsicossociais e do meio ambiente 

não discriminando nenhum grupo humano por sua condição econômica, 

sociocultural de raça ou sexo (LAGO & CRUZ, 2001). 

 
5.2 Saúde Mental 

 

A saúde mental é tema de fundamental importância e muito recorrente na atenção 

básica. Um exemplo a ser citado, são pacientes que não obtém melhoria de sua 

condição clínica mediante tratamento correto e com boa adesão. Os sintomas estão, 

algumas vezes, mascarando a verdadeira causa da doença apresentada. Existem 

também os pacientes que trazem a queixa mental como prioritária, e ainda os 

responsáveis por crianças que fazem a interlocução dos problemas apresentados. 

 

Tanaka e Ribeiro(2009), menciona que a ampliação da integralidade da atenção na 

atenção básica vem através de ações em saúde mental, mesmo sem a implantação 

de políticas públicas e a despadronização da abordagem do adoecido em saúde 

mental. 

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi criada em Decreto Presidencial nº 7508 

de 28 de junho de 2011. Possui onze diretrizes, dentre as quais, se destacam: 

Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; 

promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 

combate a estigmas e preconceitos; garantia do acesso e da qualidade dos 

serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 

interdisciplinar; atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; e 

desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e 
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com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo 

como eixo central a construção do projeto terapêutico singular (BRASIL, 2011). 

 

A ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral e a 

promoção de vínculo das pessoas com transtornos mentais é um dos objetivos 

dessa rede de atenção, de modo que o cuidado seja alcançado pelos grupos mais 

vulneráveis e os danos sejam reduzidos, melhorando os processos de gestão dos 

serviços. Dentre os serviços que compõem essa rede estão os CAPS, os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura, as 

Unidades de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral (em Hospitais 

Gerais, nos CAPS III) (BRASIL, 2011). 

 

As dificuldades no acesso a esse tipo de atendimento são muitas. Ampliar esse 

serviço de forma descentralizada e intersetorial, garante que sua ampla cobertura 

atinja todos os níveis de atenção, fazendo com que a resolutividade dessa 

abrangência possibilite melhorias efetividades na qualidade de vida do portador de 

doença mental. 

 

A centralização dos serviços especializados inibe os trabalhos em rede devido à 

fragilidade na articulação e a não efetivação dos cuidados integrados nos serviços. 

Os desafios do trabalho em rede esbarram no cotidiano dos usuários do serviço, 

necessitando, assim, da construção de possibilidades que avancem em inserção 

social. As possibilidades de descentralização dos atendimentos em saúde mental 

já existentes, não são acessíveis, de modo que o profissional inserido na atenção 

primária deve promover esforços para se adequar a demanda e capacitar-se para 

ser o mais resolutivo possível, pois a burocracia e dificuldades individuais do 

paciente, é, muitas vezes, limitante para que se tenha acesso ao atendimento 

especializado (MOREIRA, ONOCKO-CAMPOS,2017). 

 

Uma dezena de fatores poderia ser mencionada para as dificuldades encontradas 

pelo profissional para atender de forma capacitada o paciente acometido por 

doença mental, indo desde a formação acadêmica nesse contexto, muitas vezes, 

deficiente, até a quase ausência de contra referência dentro do sistema de saúde. 
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Não há, portanto, uma consolidação de um modelo proposto, que oriente e 

direcione o atendimento. O CAPS desenha-se como um articulador central, 

norteando ações no território em que abrange e serve de suporte para um plano 

integrado de cuidados em saúde. Conta com equipe multidisciplinar, médico, 

assistente social, psicólogos, artesãos, entre outros, que desenvolve um plano de 

cuidados não centrado na figura do médico, entendendo que o adoecimento mental 

depende, quase que impreterivelmente de várias frentes de cuidados, que juntas, 

trazem bem estar e promovem qualidade de vida, reinserção social e 

independência no auto cuidado (BRASIL, 2004). 

 

A área de abrangência da Unidade de saúde Alcobras, que está distante do CAPS 

e não possui estrutura física para atuação de outros profissionais que integram o 

cuidado de forma mais ampla, conta com possibilidades resumidas de casos de 

saúde mental serem manejados de forma competente e integrada. No entanto, os 

usuários dessa localidade, em sua maioria, encontram dificuldades econômicas, 

barreiras geográficas, ausência de transporte público, superlotação dos 

atendimentos de especialidades e demora nas consultas, impossibilidade de 

acesso às terapias coadjuvantes e, até mesmo, dificuldades para adquirir 

medicações. Em contraponto a estes desafios apresentados, existe a procura dos 

usuários, como primeira consulta ou acompanhamento, afirmando que o problema 

acontece e a solução é buscada conforme as possibilidades existentes.  

 

O movimento da Reforma Sanitária foi essencial e rompeu paradigmas em saúde, 

como, centralização, autoritarismo, privatização, hospitalocentrismo e meritocracia. 

A saúde passou a ser entendida como um direito de todos e dever do estado. 

Outros aspectos passaram a ser levados em conta, embasados na individualidade 

de cada um, de ordem social, cultural, biológica, psíquica, ambiental, 

epidemiológica ou sanitária. Concomitantemente, os profissionais de saúde foram 

desafiados a se especializar cada vez mais, e o atendimento médico, sendo 

dissociado dentro desse sistema. O processo de adoecimento é, entretanto, 

complexo, envolvendo queixas em diferentes níveis (PAIM, 2008). 
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Os portadores de saúde mental, ainda, eram até o final da década de 70, excluídos 

e segregados. O modelo atual das políticas públicas em saúde mental busca uma 

ruptura com esse paradigma e a inserção da loucura na dinâmica social. O 

atendimento qualificado na atenção primária depende do treinamento da equipe, 

no sentido de ouvir a queixa e não agravar ou desencadear crises ou internações, 

além do conhecimento dos membros da equipe na estrutura da rede de saúde 

mental (BRASIL, 2015). 

 

 Mesmo com esses avanços, alcançados em diferentes níveis, existe o 

questionamento quanto à contribuição efetiva do atendimento do indivíduo om 

transtorno mental dentro de sua comunidade. Isso, devido, sobretudo, à falta de 

estrutura da rede psicossocial e falta de preparo da equipe de saúde em atenção 

primária. Sem essa estrutura, a equipe é impossibilitada de acompanhar a 

trajetória dessa paciente em seu território. A equipe, portanto, perfaz os diferentes 

campos de atuação que integram a psiquiatria, a psicologia, o serviço social, entre 

outros (BOSI; MERCADO-MARTINEZ, 2010). 

 

5.3 Transtornos mentais 

 

Os transtornos mentais são entendidos clinicamente como significativas alterações 

nas emoções, modo de pensar e agir, ou ainda comportamentos associados com 

angústia pessoal e deterioração em seu funcionamento. São acompanhados por 

sinais e sintomas que seguem um curso previsível, necessitando de intervenções 

nem sempre somente medicamentosas. Essas alterações causam prejuízos na 

qualidade de vida de seus portadores em diferentes níveis, como convívio familiar, 

escolar e/ou profissional, relações pessoais, auto cuidado, entre outros (BRASIL, 

2011). 

 

Os transtornos podem ser estáveis – pouco mutáveis, representados basicamente 

pela personalidade e inteligência, e mutáveis ou momentâneos – representados pelo 

nível de atenção e humor. Na atenção primária existe uma definição de Transtornos 

Mentais Comuns, sendo representados por depressão e ansiedade, associados a 

problemas psicossociais e trazendo sintomas e danos variados aos seus portadores. 
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Queixas comuns, como insônia, irritabilidade, esquecimento, dores de cabeça, falta 

de concentração, fadiga e queixas somáticas inespecíficas, fazem parte desse 

contexto (BRASIL, 2011). 

 

A prevalência desses transtornos na atenção primária é muito alta, representando 

até 50% das queixas trazidas à unidade básica de saúde. Cerca de metade dessas 

queixas apresentam remissão espontânea quando assistidas na unidade, e a outra 

metade preenchem critérios para diagnósticos em psiquiatria. (MENEZES; 

CORREIA, 2017). 

 

Existe uma forte associação desses sintomas com o contexto social, sendo a baixa 

pobreza, baixa escolaridade e a fragilidade de uma rede de suporte agravantes 

importantes nessa definição. Os diagnósticos devem ser cuidadosos, considerando 

que se deve avaliar o indivíduo dentro de um contexto psicossocial e que grande 

parte dessas queixas devem ser embasadas no apoio, na escuta e na garantia de 

segurança do paciente de ter sua queixa valorizada e considerada pela equipe de 

saúde. Àqueles com diagnóstico de doença mental, devem ser orientados ao 

atendimento especializado e continuar a receber o suporte necessário dentro de sua 

comunidade (QUEIROZ, 2010). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “dificuldades de acesso da 

população rural aos serviços especializados de saúde mental”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação 

(quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
As queixas em saúde mental são recorrentes, e o que acontece, na maioria das 

vezes, é a ida à Unidade de Saúde apenas para renovação de receitas, sem escuta 

qualificada das queixas, efeitos adversos das medicações e avaliação da qualidade 

de vida do paciente envolvido. Dentro da realidade da unidade de saúde Alcobras 

vê-se diagnósticos já estabelecidos de doenças mentais, principalmente depressão 

e ansiedade, em acompanhamento bimestral no Hospital de Saúde Mental 

referência no estado do Acre (HOSMAC) e novos pacientes ainda não manejados na 

atenção especializada. Por se tratar de uma unidade da zona rural, onde o acesso é 

dificultado até mesmo para área urbana do município (pois a população, em sua 

grande maioria não possui transporte próprio e não há transporte coletivo), as 

queixas mentais são valorizadas, tratadas e encaminhadas quando necessárias. 

 

O tratamento medicamentoso, muitas vezes, é essencial. Mas a necessidade de 

associação com outras terapias coadjuvantes, como por exemplo terapia cognitivo-

comportamental, é uma realidade. Apesar de haver na área urbana do município 

atendimento psicológico, poucos são os pacientes que apresentam condições de 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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lançar mão desse aliado importante no reestabelecimento da saúde mental do 

indivíduo.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 
Na Unidade de Saúde Alcobras, as consultas acontecem em livre demanda, logo, as 

queixas de saúde mental são reveladas no momento da consulta médica. Em dias 

de maior movimento, esses pacientes são orientados a retornar para atendimentos 

às terças e quintas-feiras, dias que, rotineiramente, costumam ter uma demanda de 

consultas menor. O paciente, ao explanar a queixa, passa a receber o 

acompanhamento médico, recebendo encaminhamento à rede especializada em 

psiquiatria caso haja necessidade. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Os principais nós críticos dentro dos problemas em saúde mental são:   

 Capacitação dos profissionais de saúde: a formação médica deficiente no 

manejo clínico de paciente em saúde mental é uma realidade presente na 

atenção básica 

 Escassez de rede especializada para atendimento, manejo e 

acompanhamento: no Acre, a única referência em saúde mental 

especializada, é um hospital, que atende a demanda estadual daqueles 

pacientes que conseguem se deslocar. 

 Ausência de medicações psicotrópicas no município: a não distribuição 

gratuitas desses medicamentos confere, muitas vezes, em abandono de 

tratamento, tratando-se de uma população com poucos recursos financeiros. 

O município está tentando efetuar a compra desses medicamentos conforme 

demanda. 

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

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

viabilidade e gestão  

 
Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. Considerando o contexto atual, Covid-19, as 
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ações serão realizadas de acordo com novo formato para atendimento à população, 

com destaque para o levantamento da Rede Atenção Psicossocial, capacitação da 

equipe e identificação de demanda. 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 
 
 

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

“nó crítico 1” relacionado ao problema “dificuldades de acesso da população rural aos 

serviços especializados de saúde mental”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Alcobras, do município Capixaba, estado do Acre 

Nó crítico 1 Capacitação dos profissionais de saúde 

6º passo: operação 

(operações)  

 Capacitar a equipe para acolhimento, encaminhamento e 

acompanhamento das pessoas com queixas em saúde mental. 

6º passo: projeto  Saúde Mental responsabilidade de todos. 

6º passo: resultados 

esperados 

Aumento da capacidade dos profissionais em reconhecer fatores 

de risco associados a queixas em saúde mental, 

aconselhamentos quanto condutas não-medicamentosas e 

necessidade de consultas médicas e outros profissionais. 

6º passo: produtos esperados  Discussão de caso semanal, reuniões de capacitação mensal, 

levantamento de contínuo de possíveis capacitação para equipe 

de saúde 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  disponibilidade de material teórico e técnicos (recursos 

para capacitação online) para servir de base para instrução da 

equipe 

Financeiro:  impressão de materiais ou ferramentas eletrônicas 

para exposição de conteúdo 

Político: Mobilização Intersetorial. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Fazer levantamento das principais dúvidas e 

indagações da equipe. 

Político: Incentivo dos gestores de saúde local. 

Financeiro: material necessário para a execução do projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Coordenação da Unidade Alcobras- favorável, reunião com o 
coordenador para alinhar a atuação do grupo com o projeto 

SMS – favorável, para possibilitar e incentivara capacitação 
permanente dos profissionais de saúde e consequente ganho em 
qualidade de atendimento à população 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médica e profissional da enfermagem. Construção de calendário 
para a educação permanente e respectivos temas abordados, 
levantamento contínuo de temas para a capacitação. 

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

Médica: realização do calendário preliminar de assuntos a serem 
abordados, de forma flexível a atender as demandas dos 
profissionais. 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

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

“nó crítico 2” relacionado ao problema “dificuldades de acesso da população rural aos 

serviços especializados de saúde mental”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Alcobras, do município Capixaba, estado do Acre 

Nó crítico 2 
Escassez de rede especializada para atendimento, manejo e 
acompanhamento 

6º passo: operação 

(operações)  

 Apresentar ao gestor de saúde local a alta demanda em saúde 

mental, bem como as demandas reprimidas, e propor parcerias 

para construção de uma rede atenção à saúde mental que atenda 

a realidade da comunidade. 

6º passo: projeto  Em busca da Rede Especializada. 

6º passo: resultados 

esperados 

Construção de uma rede especializada e capacitada para 

atendimento em saúde mental. Fortalecimento da Referência e 

Contra Referência. 

6º passo: produtos esperados  A população atendida conforme a sua realidade. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Organização da Rede de Atenção Psicossocial. 

Financeiro: Apoio da Secretaria de Saúde 

Político: Construção da Rotina da RAPS 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Apoio de Equipe Multidisciplinar 

Político: Ações Intersetoriais 

Financeiro: Apoio da Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Sensibilização de toda a equipe da saúde, além dos responsáveis 
pelos setores por outros setores da saúde dos recursos 
necessários para a implementação do projeto. Motivação 
favorável.  Apresentação do projeto para mobilização de todos os 
atores envolvidos. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Toda equipe de Saúde. Acompanhamento Contínuo. 

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

O monitoramento será realizado de forma contínua a partir do 
acompanhamento dos pacientes inseridos nesta rede. E a 
avaliação ocorrerá de forma conjunta com a equipe 
multiprofissional. 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 3” relacionado ao problema ““dificuldades de acesso da população rural aos 

serviços especializados de saúde mental”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Alcobras, do município Capixaba, estado do Acre 

Nó crítico 3 Ausência de medicações psicotrópicas no município 

6º passo: operação 

(operações)  

 Propor a construção de uma rede de distribuição de 

medicamentos. Fazer levantamento dos principais medicamentos 

utilizados pela população geral. 

6º passo: projeto  Acolher e Medicar 

6º passo: resultados 

esperados 

Distribuição de medicamentos necessários para as pessoas com 

transtornos mentais. Acompanhar a adesão e o tratamento 

medicamentoso. 

6º passo: produtos esperados  População atendida, medicada corretamente e com tratamento 

em dia. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Secretaria Municipal de Saúde 

Financeiro: Apoio da Secretaria de Municipal de Saúde, Prefeitura 

Municipal, e ONG’s 

Político: Equipe de Saúde Multidisciplinar 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Apoio da SMS 

Político: Apoio da Prefeitura Municipal e ONG’s 

Financeiro: SMS, Prefeitura Municipal e ONG’s 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Sensibilização de toda a equipe da saúde, além dos responsáveis 
pelos setores por outros setores da saúde dos recursos 
necessários para a implementação do projeto. Motivação 
favorável.  Apresentação do projeto para mobilização de todos os 
atores envolvidos. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Medica e profissional de enfermagem. Acompanhamento e prazos 
contínuos 

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

A avaliação envolverá todos atores deste processo, contudo dará 
ênfase na avaliação pelos próprios usuários de saúde. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O manejo e acompanhamento dos pacientes próximos à sua residência favorece a 

adesão ao tratamento. A população mostrou-se interessada pelo plano de cuidado, 

contribuindo de forma voluntária ao relatar suas experiências e anseios. A mudança 

de comportamento da equipe, ao se manter engajada, modificou a rotina de 

trabalho, aprimorando o cuidado e o expandindo dentro da comunidade. 

 

A recorrência das queixas em saúde mental faz com que a equipe de saúde se 

qualifique para receber e manejar de maneira mais resolutiva possível, tendo a 

certeza da dificuldade de acesso ao atendimento especializado e a necessidade de 

se promover o bem estar dentro da comunidade. 

 

Criando-se uma rede de apoio integrada, a comunidade assistida pela unidade de 

saúde Alcobras, encontra maior fortalecimento no acesso à saúde dentro de seu 

território, reduzindo as filas de espera ao atendimento especializado, para que este 

seja prestado ao paciente com transtorno mental mais grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

REFERENCIAS 
 
ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Disponível em: 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/capixaba_mg. 2013 
 
BOSI, M. L. M.; MERCADO-MARTINEZ, F. J. Modelos avaliativos e reforma 
sanitária brasileira: enfoque qualitativo-participativo. Revista de Saúde Pública, 
São Paulo, v. 44, n. 3, p. 566-570, 2010 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção 
psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 548 p. : il. (Caderno HumanizaSUS ; v. 5) 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. 
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2017a. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. 
Acesso em: 6 out. 2019 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011. 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 Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2011(*). Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088 23_12 2011 
rep.html. Acesso em: 10 jun. 2020. 
 
CAPIXABA. Prefeitura Municipal. Disponível em: 
https:// http://www capixaba.ac.gov.br/. Acesso em 06/03/2020 
 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE. 
1978, Alma-Ata, URSS. 6-12 de setembro de 1978. Disponível em: 
http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/Declara%C3%A7%C3%A3o-
Alma-Ata.pdf . Acesso em: 6 out. 2019. 
 
FARIA H. P.; CAMPOS, F. C. C. SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação e 
programação das ações em saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2018. 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/PLANEJAMENTO_AVALIA
CAO_PROGRAMACAO_Versao_Final.pdf. Acesso em: 6 out. 2019. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades@. Capixaba, 
[online], 2013. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 de jan de 
2020. 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088%2023_12%202011%20rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088%2023_12%202011%20rep.html
http://www.marlieria.mg.gov.br/
http://www.capixaba.ac.gov.br/
http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/Declara%C3%A7%C3%A3o-Alma-Ata.pdf
http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/Declara%C3%A7%C3%A3o-Alma-Ata.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/PLANEJAMENTO_AVALIACAO_PROGRAMACAO_Versao_Final.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/PLANEJAMENTO_AVALIACAO_PROGRAMACAO_Versao_Final.pdf


35 
 

 
 

INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Relatório Gestão de 
Exercício 2017.  Superintendência Regional 14-Estado do Acre. Brasília: Incra, 
2017.Disponível em: < http://www.incra.gov.br/media/docs/relatorio-
gestao/2017/sr14-ac.pdf> Acesso em: 12 de jan de 2020. 
 
LAGO, E. R. L.; CRUZ, R. B. Atención primaria de salud y medicina general 
integral. In: SINTES, R. A. Temas de medicina general integral. Vol. I, Salud y 
Medicina, La Habana: Editorial Ciências Médicas, 2001. p. 7-28 
 
MENEZES,A.L.A;CORREIA, C.R.M. Clínica da Saúde Mental na atenção primária 
em saúde. Módulo 4 do curso de especialização em saúde mental da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). Disponível em : http://repocursos.unasus.uf 
ma.br/especialização_saude_mental/repositori o/mod4_pdf.pdf, acesso em 12 de jan 
2020. 
 
MOREIRA, M. I. B; ONOCKO-CAMPOS, R.T. Ações de saúde mental na rede de 
atenção psicossocial pela perspectiva dos usuários. Saúde soc.,  São Paulo ,  v. 
26, n. 2, p. 462-474,  June  2017 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902017000200462&lng=en&nrm=iso>. access on  12  July  
2020.  https://doi.org/10.1590/s0104-12902017171154 
 
PAIM, J. S. A reforma sanitária brasileira e o Sistema Único de Saúde: dialogando 
com hipóteses concorrentes. Physis,  Rio de Janeiro ,  v. 18, n. 4, p. 625-644,    
2008 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312008000400003&lng=en&nrm=iso>. access on  12  July  
2020.  https://doi.org/10.1590/S0103-73312008000400003. 
 
QUEIROZ, V. D. C. A .Saúde Mental na Atenção Primária. Serviço Social & 
Realidade, Franca, v. 19, n.1, p. 125-152, UFRJ, Rio de Janeiro, 2010 
 
SANTOS, A. Escuta qualificada como ferramenta de humanização do cuidado em 
saúde mental na Atenção Básica. APS EM REVISTA, v. 1, n. 2, p. 170-179, 24 jul. 
2019 
 
STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços 
e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde; 2002. 
 
TANAKA, O. Y.; RIBEIRO, E. L. Ações de saúde mental na atenção básica: caminho 
para ampliação da integralidade da atenção. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro 
,  v. 14, n. 2, p. 477-486,  Apr.  2009 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232009000200016&lng=en&nrm=iso>. access on  12  July  2020 
 
 
 
 
 
  

http://www.incra.gov.br/media/docs/relatorio-gestao/2017/sr14-ac.pdf
http://www.incra.gov.br/media/docs/relatorio-gestao/2017/sr14-ac.pdf
https://doi.org/10.1590/s0104-12902017171154
https://doi.org/10.1590/S0103-73312008000400003


36 
 

 
 

 


