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RESUMO 
 

O diagnóstico situacional na área de abrangência da equipe de saúde da Unidade 
Básica de Saúde Benedito Virgílio, em Monte Sião, mostrou alta demanda de 
consultas psiquiátricas e uma grande parte da população dependente do fármaco, 
aumentando o fluxo de consultas na unidade de saúde para a renovação das 
receitas dos medicamentos. Assim, este estudo objetivou elaborar um projeto de 
intervenção para sensibilizar a população assistida pela equipe de saúde Colinas da 
Unidade Básica de Saúde Benedito Virgílio, em Monte Sião/Minas Gerais sobre a 
necessidade de consultas médicas periódicas com o intuito de acompanhar a 
recuperação e diminuir a forma aguda dos distúrbios psiquiátricos. Este projeto se 
baseou nos passos do Planejamento Estratégico Situacional para sua elaboração e 
em pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde, na base de dados da 
SciELO, com os descritores: Saúde mental, Atenção Primária à Saúde e Educação. 
Com o desenvolvimento deste projeto de intervenção pretende-se alertar os 
profissionais de saúde do problema crescente que dificulta e congestiona o fluxo de 
atendimento nas unidades básicas de saúde e que podem acarretar em problemas 
graves de saúde da população com o uso crônico e indiscriminado dos fármacos 
para tratamento da saúde mental. 
 
 
 
Palavras-chave: Saúde mental. Atenção Primária à Saúde. Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
ABSTRACT 

 
 
 
The situational diagnosis in the area of coverage of the health team of the Benedito 
Virgilio Basic Health Unit in Monte Sião, showed high demand for psychiatric 
consultations and a large part of the drug-dependent population, increasing the flow 
of consultations in the health unit for the renewal of prescriptions for medicines. 
Thus, this study aimed to elaborate an intervention project to sensitize the population 
assisted by the Colinas health team of the Benedito Virgílio Basic Health Unit, in 
Monte Sião/Minas Gerais on the need for regular medical consultations in order to 
monitor recovery and reduce the acute form of psychiatric disorders. This project was 
based on the steps of Strategic Situational Planning for its elaboration and 
bibliographic research in the Virtual Health Library, in the SciELO database, with 
descriptors: Mental Health, Primary Health Care and Education. With the 
development of this health project intervention professionals are alerted to the 
growing problem that hinders and congestions the flow of care in basic health units 
and that may lead to serious health problems of the population with the chronic and 
indiscriminate use of drugs for the treatment of mental health. 
 
 
 

Keywords: Mental Health, Primary Health Care, Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Aspectos gerais do município Monte Sião 
 

Monte Sião é uma cidade mineira e, de acordo com o censo de 2010, tinha, 

naquela ocasião, 21.203 habitantes e estimativa para 2018 de 23.569 habitantes 

(IBGE, 2018). Localizada na região sudeste é conhecida como a capital nacional do 

tricô e hoje é considerada uma referência em moda em tricô, produzindo e 

distribuindo seus produtos para diversos pontos do país.  

Durante o inverno, Monte Sião atrai milhares de turistas do país para compra 

de vestuários e participação em diversos eventos. Pelo fato de estar muito próxima à 

cidade de São Paulo, isto é, a apenas 160km de distância, ela recebe, na sua 

maioria, turistas paulistas.  Monte Sião também é reconhecida nacionalmente pela 

fabricação de porcelanas nas cores azul e branca - única no Brasil - e as 

propriedades medicinais de suas águas, em especial das fontes Virtuosa e 

Virtuosinha, principalmente para enfermidades ligadas à pele (MONTE SIÃO, 2018). 

Conforme mencionado anteriormente, Monte Sião é famosa pela produção de 

confecções, especialmente de tricô que até a década de 1980, as mulheres 

montessionenses costumavam produzir peças de tricô artesanalmente para vendê-

las, devido ao movimentado turístico nas cidades vizinhas, que fazem parte da 

região hoje conhecida como "circuito das águas". A partir desse crescimento da 

demanda pelo tricô foram organizados pequenos negócios familiares em torno da 

comercialização do tricô. E a partir daí houve necessidade de utilização de 

maquinário industrial. Ocorreu então um grande movimento de industrialização na 

cidade, acompanhado da especialização da atividade econômica no setor de 

confecções, o qual se espraiou para outras pequenas cidades das redondezas, 

compondo o "circuito das malhas" (MONTE SIÃO, 2018). 

Apesar de ter passado por crescimento econômico substantivo, sobrevieram 

fluxos de migração à cidade, atraídos pelo "boom" dos anos 1990. Com a abertura 

de centenas de novas iniciativas, não necessariamente estruturadas 

financeiramente, e com o excesso de mão-de-obra não especializada, o mercado de 

tricô saturou-se; a oferta de peças de tricô tornou-se excessiva e, com a queda dos 
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preços necessária para venda de estoques, reduziu-se a remuneração da mão-de-

obra e o número de empresários. 

No início dos anos 2000, contudo, a cidade passou por um segundo salto 

econômico, caracterizado não pela expansão, mas pela reestruturação produtiva. 

Iniciativas desestruturadas tenderam ao desaparecimento e pequenos negócios, 

ainda organizados em caráter familiar, aumentaram os investimentos em design e 

moda, ofertando produtos diferenciados a novos nichos de consumidores e 

passando a fornecer ocasionalmente peças a grandes marcas e de redes nacionais. 

Diversos negócios optaram por acompanhar diretamente tendências em Paris e 

Milão, estreitando contatos com o setor de moda nessas cidades europeias (MONTE 

SIÃO, 2018). 

Nos últimos anos, a cidade inovou, ainda, ao produzir peças de material mais 

leve (viscolycra) para a estação verão-primavera. Com confecções de tricô em novos 

materiais e de viscolycra, a cidade tem mantido fluxos de turistas e de lojistas 

também durante períodos tradicionalmente menos movimentados, garantindo a 

manutenção da atividade econômica e crescimento sustentado (MONTE SIÃO, 

2018). 

Em 2016, o trabalho e rendimento, o salário médio mensal era de 1.7 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

27.8%(IBGE, 2018). 

No que diz respeito a  educação em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede 

pública da cidade tiveram nota média de 6.7 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.9. Em 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 99 de 853. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 245 de 853. A taxa de escolarização (para pessoas 

de 6 a 14 anos) foi de 95.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 740 

de 853 dentre as cidades do estado e na posição 4637 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil (IBGE, 2018).. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 
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O sistema de saúde de Monte Sião conta com um Pronto Atendimento Municipal, 

para atendimento de casos de urgência e emergência e, caso necessário, pacientes 

em estado mais grave e com necessidade de internação são referenciados para 

cidades mais próximas como a cidade de Ouro Fino. Portanto, pelo fato de não ter 

hospital no município, é utilizada a Santa Casa de Misericórdia de Ouro fino.  

 

O município conta com cinco Estratégias de Saúde da Família (ESF) localizadas na 

zona urbana e na zona rural com apenas 75 % de cobertura. Na Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Central são disponibilizados, à população, atendimentos de 

especialistas: pediatria, neurologia, dermatologia, psiquiatria, endocrinologia, 

geriatria, cardiologia, clínica médica e ginecologia e obstetrícia, com consultas 

marcadas semanalmente.  

 

Ainda na UBS central encontra-se o laboratório da Prefeitura que realiza os exames 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o Serviço de Vigilância Epidemiológica que 

realiza o controle das doenças infectocontagiosas. O município possui a farmácia do 

SUS com farmacêutico responsável pela dispensação dos medicamentos prescritos 

para a população. 

 

1.3 Equipe de Saúde da Família – Benedito Virgílio e população adscrita. 

 

A equipe de Saúde da Família Benedito Virgílio, onde atuo profissionalmente, é 

composta por dois médicos, uma enfermeira, dois técnicos em enfermagem, seis 

agentes comunitários de saúde (ACS) ,um cirurgião dentista. Uma vez por semana a 

equipe tem como apoiadores uma nutricionista, uma fonoaudióloga e uma psicóloga, 

visto que a composição da equipe está em acordo com a preconização do Ministério 

da Saúde.  A estratégia cobre cerca de 5.000 famílias o que está acima da 

preconizado pelo Ministério da Saúde 

 

1.4 A unidade básica de saúde: o dia a dia da unidade e da equipe.  

A unidade básica se localiza próximo ao centro, é de difícil acesso para a população 

devido sua construção ter sido feita no alto de uma ladeira. Conta com dois 
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consultórios médicos, um consultório de enfermagem, um consultório para triagem, 

um consultório odontológico, um consultório geral utilizado pela psicóloga, 

fonoaudióloga e nutricionista, uma recepção, uma sala de agentes/sala de reuniões 

e uma cozinha.  

 

A jornada diária é de 8h diárias ou 40h horas semanais para todos os membros da 

equipe de saúde, com funcionamento das 07h00min às 17h00min, com atendimento 

a consultas agendadas e consultas de demanda espontânea triada pela equipe de 

enfermagem. 

 A enfermeira é responsável pela gestão da unidade, pela triagem e pelas reuniões 

com as agentes. Junto à gestão traçam metas a serem cumpridas. Todas as 

atividades realizadas na unidade são agendadas e em casos agudos conta com a 

demanda espontânea.  

 

As agentes de saúdes são responsáveis pelo primeiro acolhimento ao usuário que 

ao identificar sua queixa é encaminhado para a enfermagem realizar a triagem e de 

acordo com as indicações, irá marcar uma consulta agendada ou passará em 

consulta de demanda espontânea com o médico ou outro profissional disponível na 

unidade o qual possa ajudar em sua queixa. 

 

A equipe sempre está disposta a ouvir as queixas do usuário e tentar proporcionar a 

melhor solução no momento. Semanalmente um dos integrantes da equipe realizam 

palestras sobre temas relevantes para a comunidade, com intuído de promoção de 

saúde.  

 

Semanalmente acontecem as visitas domiciliares e as atividades com os grupos: 

HIPERDIA, Pré-Natal e Puericultura. Também ocorrem semanalmente reuniões da 

enfermeira com as agentes, não são realizadas as reuniões com toda a equipe e 

nem educação permanente. Semanalmente um dos membros da equipe realizam 

palestras sobre temas relevantes a comunidade, com intuído de promoção de 

saúde.  
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O atendimento médico acontece diariamente, iniciando às 08h00min horas e 

encerrando às 17h00min horas. Tem agenda montada com consultas marcadas com 

um total de 15 atendimentos por período. Nas terças-feiras, no período da manhã, 

mensalmente ocorre o atendimento das gestantes. Semanalmente, no período da 

tarde ,o atendimento de Puericultura;  Às quintas-feiras no período da manhã o 

grupo Hiperdia e às sextas-feiras no período da tarde as visitas domiciliares.  

 

1.5 Problemas de saúde da comunidade e do território (primeiro passo) 

 

Após o diagnóstico situacional feito juntamente com a equipe de saúde foi 

identificado que a população da nossa área de abrangência apresenta, em sua 

maioria, morbidades como, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus(DM), doenças psiquiátricas como transtorno de ansiedade, transtorno do 

pânico e depressão. 

Também foram colocadas outras questões acerca de problemas com o número de 

famílias adscritas para o número de ACS; o número elevado de pessoas com 

transtornos psíquicos necessitando de atendimento de demanda espontânea; a 

baixa adesão ao tratamento da comunidade; a automedicação, ou seja, uso abusivo 

de fármacos e o acesso à unidade, onde é instalada no cume de um morro, 

dificultando o comparecimento da população e daqueles que tem dificuldade de 

locomoção. 

 

1.6 Priorização dos problemas (segundo passo) 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à Estratégia Saúde da Família Benedito Virgílio, município de Monte 

Sião, estado de Minas Gerais, 2018 
Problemas *Importância **Urgência ***Capacidade 

de enfrentamento 

**** Seleção 

e/ou 

Priorização 

Alta demanda de 

consultas psiquiátricas 

 

Alta 

 

9 

 

Total 

 

1 

Uso indiscriminado de 

fármacos 

 

Média 

 

6 

 

Parcial 

 

5 

Baixa adesão aos     
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tratamentos Alta 6 Parcial 4 

Número insuficiente 

de ACS 

 

Alta 

 

5 

 

Fora 

 

2 

Localização da ESF  

Alta 

 

4 

 

Fora 

 

3 

Fonte:Estratégia de Saúde da Família – Benedito Virgílio. Monte Sião – MG 

*- Alta, média ou baixa. 

** - Total de 30 pontos distribuídos 

*** - Total, parcial ou fora 

**** - Ordenar considerando os três itens  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O tema deste trabalho foi escolhido após reunião e a avaliação em conjunto com a 

equipe de saúde da qual faço parte e a percepção da alta demanda de consultas 

psiquiátricas foi o principal problema que mereceu proposta de intervenção imediata. 

O excesso de consultas psiquiátricas acarreta superlotação na agenda e no 

funcionamento adequado da unidade. Foi constatado que o provável efeito causal 

dessa demanda se deve à atividade laboral principal do município que é a 

comercialização de peças de tricô. Verificou-se que a alta pressão infringida aos 

funcionários para manter a alta produção tem acarretado muitas horas de trabalho; 

muito estresse e pouco tempo para lazer, resultando, assim, em doenças de saúde 

mental como: ansiedade, depressão, ataques de pânico, entre outras. Esses 

problemas psíquicos não afetam apenas funcionários como também os proprietários 

das malharias que se cobram para poder manter suas empresas em funcionamento 

dentro e principalmente fora da temporada. 

Outro ponto levantado se deve à baixa adesão aos tratamentos propostos  e ao uso 

abusivo de medicações psiquiátricas. A cultura do município é de apenas pegar a 

receita, não aceitando passar em consulta devido ao tempo perdido e a cobrança 

das malharias ao retorno aos trabalhos. Esse procedimento tem como consequência 

uma população dependente de medicações, sem o tratamento adequado e 

diagnóstico de suas doenças. 

Todo esse levantamento nos fez repensar, iniciar e reorganizar a prática de 

aplicação do real papel da ESF para a população, pois, a cultura e o entendimento 

de ESF para a comunidade ainda é falha e está longe de ser alcançada e aceita.  
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3 OBJETIVO 

 

 

Elaborar um projeto de intervenção para sensibilizar a população assistida pela 

equipe de saúde Colinas da Unidade Básica de Saúde Benedito Virgílio, em Monte 

Sião/Minas Gerais sobre a necessidade de consultas médicas periódicas com o 

intuito de acompanhar a recuperação e diminuir a forma aguda dos distúrbios 

psiquiátricos. 
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4 METODOLOGIA 

 

A construção do projeto de intervenção originou do diagnóstico situacional 

feito na nossa párea de abrangência segundo Faria, Campos e Santos (2018). O 

levantamento dos problemas de saúde que mais acometem a população assistida 

pela ESF Colinas mostrou, dentre eles, a existência de “ alta demanda de consultas 

psiquiátricas, o uso abusivo de medicamentos e a baixa adesão aos tratamentos 

propostos” .  

A partir desse problema priorizado, iniciou-se a elaboração do projeto de 

intervenção com base no método Simplificado do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES)  (FARIA; CAMPOS; SANTOS , 2018) 

Para o embasamento teórico foram consultados sites do Ministério da Saúde, 

site oficiais da prefeitura de Monte Sião e a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) na 

base de dados da Scientific Electronic Library Online  SciELO, com os 

descritores: Saúde mental,  Atenção Primária à Saúde  e Educação. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

O Ministério da Saúde, ao abordar a especificidade da Estratégia Saúde da 

Família, afirma que esta “visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde”  e é uma “estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica” com vistas ao favorecimento e  uma 

melhor direção do processo de trabalho”. Busca, ainda, não apenas ampliar as 

diretrizes da Atenção básica, mas aumentar a resolutividade e “impacto na situação 

de saúde das pessoas e coletividades” (BRASIL, 2012, p. 54).  

Segundo Soratto et al. (2015, p.588), em atendimento aos princípios da 

Constituição Brasileira  e reconhecida como Constituição cidadã,  a ESF representa 

uma escolha tanto representativa quanto  estruturada para a política de saúde 

brasileira. Assim, a “ESF adota uma concepção mais ampla de saúde e de 

entendimento dos determinantes do processo saúde-doença. Propõe a articulação 

entre saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e 

comunitários” [...]. Dessa forma, os saberes populares junto aos recursos 

institucionais instrumentalizam a população para resolver seus problemas de saúde. 

A principal estratégia desse modelo assistencial de saúde é organizar os 

serviços na Atenção Primária à Saúde (APS), melhorando a rede de saúde e 

colaborando a reorganização do modelo assistencial. Um de seus objetivos é 

acompanhar as ações de promoção, reabilitação, cura da saúde e prevenção de 

doenças de sua população adscrita de sua área de abrangência (BARRA, 2013). 

 

5.2 Sofrimento e Cuidado de pacientes da saúde mental na atenção básica. 

 

Oliveira et al. (2017, p. 2), a respeito da saúde mental, dizem:  

 

A partir da década de 1970, o Movimento pela Reforma Psiquiátrica (RP) 
pautou-se pela crítica ao modelo tradicional de assistência 
hospitalocêntrico, defendendo a perspectiva de um cuidado em saúde 
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mental incorporado à categoria Integralidade, diretriz que o novo Sistema 
Único de Saúde - SUS apresentou para a saúde geral. Considerando que a 
Atenção Básica é o primeiro nível que constitui esse sistema, defendemos o 
argumento de que é em suas Unidades, as Estratégias Saúde da Família - 
ESF que o cuidado em saúde mental precisa encontrar possibilidade de 
acolhida, incorporação, estruturação e desenvolvimento. 

 

Com isso, pode-se afirmar que a atenção básica, através da ESF, possibilitou 

a implementação de novas práticas de cuidado em saúde mental, uma vez que 

assenta , para a elaboração de plano de cuidados de cada pessoa,  nos  princípios 

da integralidade, interdisciplinaridade, da intersetoridade e da territorialidade do 

SUS. Trata-se, portanto, de um desafio a ser enfrentado pois exige articulação   

entre os setores para a melhoria da assistência maior  acesso da população aos 

serviços, priorizando a  continuidade de acompanhamento dos pacientes (AOSANI; 

NUNES, 2013).  

Prosseguindo, essas autoras chamam a atenção para o fato de que nem 

sempre as condições estruturais e humanas dos serviços de atenção básica dão 

apoio para o atendimento das demandas surgidas na Unidade, quer seja pela 

deficiência desses recursos quer seja pela falta de capacitação da equipe o que gera  

ação fragmentada do atendimento.  “Desta forma, demarca-se aqui a necessidade 

dos serviços serem conhecidos, assim como suas dificuldades e potencialidades de 

atendimento em saúde mental, a fim de se desenvolver uma prática de cuidado ao 

portador de sofrimento psíquico que possa ser efetiva” (AOSANI; NUNES, 2013, 

p.74).  

Wenceslau e Ortega (2014, p.1124) asseguram que a oferta de “cuidados em 

saúde mental na atenção primária significa garantir que as pessoas que precisam 

destes cuidados poderão acessá-los próximo às suas casas, sem comprometer seus 

vínculos familiares, de trabalho e de suporte social”. Destacam que esses suportes 

sociais são importantes na recuperação dos pacientes. 

 
Os resultados terapêuticos neste nível de atenção têm sido avaliados como 
equivalentes ou melhores do que no nível especializado. As razões para 
estes resultados incluem: a possibilidade do tratamento integrado das 
doenças mentais como comorbidades de doenças físicas e a 
longitudinalidade dos cuidados primários. O acompanhamento contínuo, do 
nascimento até a morte, que caracteriza este modelo de atenção, possibilita 
a construção de um vínculo crescente entre paciente e profissional, com 



20 
 

  

evolução da compreensão dos problemas do paciente e melhor aderência 
ao tratamento (WENCESLAU; ORTEGA, 2014,p. 1124).  
 

Um dos grandes sofrimentos na saúde mental é a depressão cujo termo tem 

sido utilizado para designar tanto um “estado afetivo normal que é a tristeza ou  um 

sintoma, uma síndrome ou uma ou várias doenças”.( DEL PORTO, 1999, p. 6).    

 

Ainda Del Porto (1999, p. 6) explicita que : 
 
O sentimento de tristeza e alegria “colorem” o fundo afetivo da vida psíquica 
normal. A tristeza constitui-se na resposta humana universal às situações 
de perda, derrota, desapontamento e outras desventuras. Deve-se lembrar 
de que essa resposta tem valor adaptativo, do ponto de vista evolucionário. 
Por outro lado, constitui-se um sinal de alerta, para os demais, de que a 
pessoa está precisando de ajuda. 
 

A depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, desde um 

transtorno de estresse pós traumático, demência, esquizofrenia, até por alcoolismo e 

doenças clínicas. Pode, ainda, ser uma resposta à situação estressante ou 

circunstâncias sociais e econômicas adversas (ARANTES, 2007).  

No Brasil, a depressão tornou-se problema de Saúde Pública. Daré e Caponi 

(2016, p.14) ressaltam  

[...] a importância das pesquisas relacionadas à temática da medicalização 
da depressão e suas formas de cuidado à saúde em razão de promover 
discussões construtivas sobre as limitações das estratégias de cuidado à 
saúde de indivíduos com diagnóstico de depressão na rede Atenção Básica, 
local este que recebe uma demanda espontânea de pessoas com os mais 
variados tipos de sofrimentos psíquicos subproduto da medicalização. 

 

Essas mesmas autoras continuam destacando o importante papel dos 

profissionais da atenção primária proporem e implantarem novas estratégias de 

cuidado o que requer uma equipe com capacitação técnica e todos os atores da 

atenção básica comprometidos com o processo de trabalho para  colocarem, em 

prática, “os avanços conquistados no campo teórico, que coadunam com a proposta 

da Reforma Psiquiátrica com vistas a ampliação da atenção psicossocial” (DARÉ; 

CAPONI, 2016, p.20). 

Desde a inserção da saúde mental na Atenção Básica, os avanços na 
ampliação do atendimento à depressão foram significativos, considerando a 
cobertura e as estratégias de trabalho que ensejaram acesso ampliado dos 
usuários aos profissionais de saúde mental (MOTTA; MORÉ; NUNES, 2017, 
p.918) 
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 Contudo, ainda se encontra em processo a “ superação dos modelos 

tradicionais de atendimento aos casos de depressão e a construção de formas de 

atenção que utilizem recursos psicossociais na busca da atenção integral [...]” 

(MOTTA; MORÉ; NUNES, 2017, p.918). 

 

5.3 Saúde mental associado ao trabalho – SMAT 

 

Sabe-se que na contemporaneidade, há grande pressão das 

empresas/indústrias para se alcançar grande produtividade, em ambiente muito 

competitivo, exigindo que ao trabalhador se adapte ao mercado e as exigências 

dele. Desse contexto, reflexões surgem no que diz respeito às relações entre a 

Saúde Mental do trabalhador e “as demandas organizacionais, especialmente as 

que exigem maior produtividade, agilidade, perfeição, criatividade e atualização 

constante?” (VASCONCELOS; FARIA, 2008, p.454). 

“As modificações na sociedade e nas relações sociais de produção, no 

decorrer do desenvolvimento do capitalismo, foram acompanhadas de mudanças 

nas manifestações de sofrimento e psicopatologia nos indivíduos” (VASCONCELOS; 

FARIA, 2008, p. 455). 

Vasconcelos e Faria (2008, p. 455) apontam os comportamentos e 

transtornos mentais mais comuns relativos ao trabalho com base em informações do   

Ministério da Saúde : 

Entre os contextos geradores de sofrimento estão: (a) a falta de trabalho ou 
a ameaça de perda de emprego; (b) o trabalho desprovido de significação, 
sem suporte social, não reconhecido; (c) situações de fracassos, acidente 
de trabalho ou mudança na posição hierárquica;(d) ambientes que 
impossibilitam a comunicação espontânea, manifestação de insatisfações e 
sugestões dos trabalhadores em relação à organização; (e) fatores 
relacionados ao tempo, o ritmo e o turno de trabalho; (f)jornadas longas de 
trabalho, ritmos intensos ou monótonos, submissão do trabalhador ao ritmo 
das máquinas; (g) pressão por produtividade; (h) níveis altos de 
concentração somada com o nível de pressão exercido pela organização do 
trabalho e (i) a vivência de acidentes de trabalho traumáticos . 
 
 

5.4 Demanda espontânea na estratégia de saúde da família 
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É importante destacar o conceito de demanda espontânea (DE) uma vez ser  

praxe no cotidiano das unidades básicas o atendimento de pacientes que procuram 

a unidade para consultas não programadas. Assim, a DE significa qualquer 

atendimento não programado na unidade (BRASIL, 2006). 

 O Ministério da Saúde (2013, p.13 ) assim define acolhimento:  

[...] o acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, 
nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de 
receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas (“há 
acolhimentos e acolhimentos”). Em outras palavras, ele não é, a priori, algo 
bom ou ruim, mas sim uma prática constitutiva das relações de cuidado. 
 

O acolhimento à demanda espontânea em uma UBS diferencia-se do 

atendimento às urgências em unidades de pronto-socorro tendo em vista que na 

Atenção Básica a equipe que atende a DE já conhece sua população, tem registro 

dela nos prontuários, faz o acompanhamento do usuário e já criou vínculo, 

caracterizando, portanto, a possibilidade de cuidado contínuo (BRASIL, 2013).  

 
[...] o cuidado à demanda espontânea na Atenção Básica deve ser baseado 
nos princípios do acolhimento e da escuta qualificada à população, aliado à 
gestão local reflexiva e às boas práticas de atenção, de forma a garantir um 
atendimento humanizado, resolutivo e que propicie a criação de vínculo 
entre as equipes de atenção básica e as pessoas, legitimando este ponto 
como a porta de entrada prioritária e preferencial para as redes de atenção 
à saúde do SUS(BRASIL, 2013, p.15) 

 

O Ministério da Saúde ainda discorre sobre o acesso legítimo da população 

ao  acolhimento  e, para tal, destaca  a importância de se fazer avaliação, 

estratificação de risco e de vulnerabilidades com o objetivo de  identificar o diversos 

níveis de risco, com vistas à  priorização do atendimento (BRASIL, 2013).  

Esse processo demanda trabalho coeso da equipe de saúde.    

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Esta proposta refere-se ao problema priorizado “Alta demanda de consultas 

psiquiátricas”, na ESF Benedito Virgílio, 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 Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA;CAMPOS;  

SANTOS 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O tema escolhido é o número elevado de atendimento de demanda 

espontânea de consultas psiquiátricas que vem acontecendo com frequência 

elevada. A falta de organização e um protocolo para o atendimento dos mesmos e 

prioridades, interfere no curso de todo o que foi programado para o dia.  

A população usuária da unidade mostra-se muito suscetível a alterações 

psíquicas decorrentes da alta demanda de trabalho e da cobrança por resultados 

existente no município. Esse foi o problema definido como a base para tal problema 

encontrado na ESF.  

Foram selecionados indicadores da frequência de alguns problemas 

relacionados ao risco de doenças psiquiátricas (fator social, econômico, 

escolaridade e história familiar), da ação da equipe frente a esses problemas 

(cobertura) e também indicadores que pode nos dar uma ideia indireta da eficácia 

(internações e retornos às consultas programadas).  

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A alta demanda de consultas psiquiátricas no município de Monte Sião deve-

se ao fato de a principal atividade laboral de sua população ser o tricô, que exige de 

seus trabalhadores alta demanda de trabalho, pressão por produzir com qualidade e 

quantidade, pouco tempo para lazer e contato social e preocupação em manter o 

emprego.  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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Decorrente do estresse diário muitos adoecem, apresentando quadros 

psiquiátricos como depressão, ansiedade, transtorno do pânico e fobias. As 

consultas são vistas como a busca pelo alivio através do fármaco, o que 

momentaneamente resolve o problema da maioria da população, Percebe-se, 

contudo, que os pacientes não retornam às consultas para avaliação e condução do 

caso, criando uma população dependente de fármacos.  

Esse problema já está instalado há algum tempo, pois a equipe e a 

comunidade já estão habituadas com a situação, isto é, as pessoas vão até a 

unidade para ter atendimento a qualquer hora que quiserem, por outro lado, também 

existe a grande maioria que vêm até a unidade apenas  para renovação de receita.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Os nós críticos identificados em relação ao problema “Alta demanda de 

consultas psiquiátricas” são:   

• Consulta médica sem marcação prévia e com pouco tempo para atendimento  

• Reavaliação do tratamento e acompanhamento inadequados;  

• Uso incorreto do fármaco;  

• Avaliação inadequada do tempo limite de tratamento e resposta;  

• Processo de trabalho da unidade de saúde tumultuado pelo excesso de 

consultas de demanda espontânea para saúde mental  
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Quadro 2. Operações para  o “nó crítico 1” relacionado ao problema  “Alta demanda 
de consultas psiquiátricas” na população responsável da Equipe de Saúde da 
Família Benedito Virgílio, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais, 2018 

 
Nó crítico 1 

Consulta médica sem marcação prévia e com pouco tempo para 
atendimento  

Operações Atender com hora marcada os pacientes em sofrimento psíquico; 
Disponibilizar maior tempo na consulta para escutar todas as queixas 
do paciente.  

Projeto 
 

“Atendimento de qualidade a todos” 

Resultados 
esperados 

 

Conseguir atender todos os pacientes com horário marcado com 
tempo hábil para exposição do problema, explicação da doença, nível 
de entendimento e processo de tratamento. 

Produtos 
esperados 

Pacientes ouvidos com atenção, conscientes do processo de 
saúde/doença e tratamento inicial prescrito. 

 
Recursos 

necessários 
 

Estrutural: Disposição de consultório para o atendimento. 
Cognitivo: Explicações e orientações ao nível de entendimento de 
cada paciente. 
Financeiro: Aquisição de cartilhas e folders explicativos e didáticos 
para distribuição à comunidade. 
Político: Apoio do gestor 

 
Recursos críticos 
 

Estrutural: Consultório calmo, isolado para realização das consultas. 
Cognitivo: Capacitação médica para entendimento das necessidades 
de cada paciente. 
Financeiro: Disponibilização de medicações essenciais para o 
tratamento e meio de transporte para deslocamento de pacientes de 
baixa renda e de habitação mais distante. 
Político: Compreensão do gestor sobre as necessidades de saúde 
mental. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde – Secretário de Saúde. 

Ações 
estratégicas 

Escolher junto à equipe um dia da semana para atender apenas 
pacientes em sofrimento psíquico. 

Prazo Três meses 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das operações 

 
Médico e Enfermeira da Unidade de Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
operações 

A cada final de mês após os três meses do prazo a enfermeira da 
unidade irá fazer um levantamento para verificar a eficácia e 
frequência dos atendimentos a esses pacientes.  
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Quadro 3. Operações para  o “nó crítico 2” relacionado ao problema  “Alta demanda 
de consultas psiquiátricas” na população responsável da Equipe de Saúde da 
Família Benedito Virgílio, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 2 Reavaliação do tratamento e acompanhamento inadequados 

 
Operações 

 

Comparecimento do paciente às consultas, exposição detalhada de 
como ele passou os últimos 30 dias, quais foram as melhorias que ele 
teve, se houve piora, neste momento ele irá descrever seus dias desde 
a sua última consulta. 

Projeto “Acompanhamento é necessário” 

Resultados 
esperados 

 

Que o paciente tenha feito o uso do medicamento conforme prescrito, 
que compareça à consulta marcada e que ele consiga expressar e 
perceber quais mudanças ocorreram. 

Produtos 
esperados 

 

Pacientes comprometidos com o tratamento e tenha sofrimento 
psíquico controlado. 

 
Recursos 

necessários 
 

Cognitivo: Orientações ao nível de entendimento de cada paciente. 
Financeiro: Aquisição de cartilhas e folders explicativos e didáticos 
para distribuição à comunidade. 
Político: Apoio do gestor 

 
 
 
 

Recursos críticos 
 

Cognitivo: Capacitação médica para entendimento das necessidades 
de cada paciente. 
Financeiro: Disponibilização de medicações essenciais para o 
tratamento e meio de transporte para deslocamento de pacientes de 
baixa renda e de habitação mais distante. 
Político: Compreensão do gestor sobre as necessidades de saúde 
mental. 

Controle dos 
recursos críticos 
 

 
Secretária Municipal de Saúde – Secretário de Saúde. 

Ações 
estratégicas 

Entusiasmar o paciente a cada consulta, colocar pontos positivos de 
seu tratamento. Reconhecer os avanços. Neste momento o médico 
também deverá analisar se será necessário ajustar dose ou até 
mesmo a mudança para outro medicamento. 

Prazo Dois meses 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das operações 

 
Secretário de Saúde do município e Enfermeira da Unidade de Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
operações 

O ACS às visitas domiciliares verificar as tomadas de medicações dos 
pacientes em tratamento. Nas consultas relatos de familiares que 
tenham convivência com o paciente em tratamento. 
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Quadro 4. Operações para o “nó crítico 3” relacionado ao problema  “Alta demanda 
de consultas psiquiátricas” na população responsável da Equipe de Saúde da 
Família Benedito Virgílio, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 3 Uso incorreto do fármaco 

Operações 
 

Educar o paciente para seguir corretamente a prescrição dos 
medicamentos, mostrando-lhe a importância desse seguimento e 
os resultados positivos para a sua qualidade de vida com a adesão 
total ao  uso do medicamento conforme a prescrição médica. 

Projeto 
 

“Buscando melhorias” 

Resultados 
esperados 

 

Espera-se que o paciente siga as instruções médicas quanto às 
tomadas dos medicamentos, em relação aos horários, doses e 
medicamento correto.. 

Produtos 
esperados 

Pacientes com sintomas amenizados devido á ansiedade e 
depressão, dentre outros. 

 
Recursos 

necessários 
 

Estrutural: Disposição de consultório para o atendimento. 
Cognitivo: orientações ao nível de entendimento de cada 
paciente. 
Financeiro: Aquisição de cartilhas e folders explicativos e 
didáticos para distribuição à comunidade. 
Político: Apoio do gestor 

 
 
Recursos críticos 
 

Estrutural: Consultório calmo, isolado para realização das 
consultas. 
Cognitivo: Capacitação médica para entendimento das 
necessidades de cada paciente. 
Financeiro: Disponibilização de medicações essenciais para o 
tratamento e meio de transporte para deslocamento de pacientes 
de baixa renda e de habitação mais distante. 
Político: Compreensão do gestor sobre as necessidades de saúde 
mental. 

Controle dos 
recursos críticos 

 

 
Secretária Municipal de Saúde – Secretário de Saúde. 

Ações estratégicas Entusiasmar o paciente a cada consulta, colocar pontos positivos 
de seu tratamento. Reconhecer os avanços. 

Prazo Três meses 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das operações 

 
Médico, enfermeira, técnico em enfermagem, agente comunitário 
de saúde.   

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
operações 

 
Em todas as consultas e visitas domiciliares.  
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Quadro 5. Operações para o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alta demanda 
de consultas psiquiátricas” na população responsável da Equipe de Saúde da 
Família Benedito Virgílio, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 4 
 

Avaliação inadequada do tempo limite de tratamento e resposta 

Operações 
 

Fazer o diagnóstico precoce e correto será o primordial, para 
acompanhamento médico e psicológico do paciente  até a sua 
cura. 

Projeto “A tempestade passou” 

Resultados 
esperados 

Espera-se que o paciente seja diagnosticado precocemente e que 
o processo de tratamento seja contínuo. 

Produtos 
esperados 

Pacientes diagnosticados, medicamentos, doses ajustadas e 
permanente e sintomas estabilizados. 

 
Recursos 

necessários 
 

Estrutural: Disposição de consultório para o atendimento. 
Cognitivo: orientações ao nível de entendimento de cada 
paciente. 
Financeiro: Aquisição de cartilhas e folders explicativos e 
didáticos para distribuição à comunidade. 
Político: Apoio do gestor 

 
 
 
 

Recursos críticos 
 

Estrutural: Consultório calmo, isolado para realização das 
consultas. 
Cognitivo: Capacitação médica para entendimento das 
necessidades de cada paciente. 
Financeiro: Disponibilização de medicações essenciais para o 
tratamento e meio de transporte para deslocamento de pacientes 
de baixa renda e de habitação mais distante. 
Político: Compreensão do gestor sobre as necessidades de saúde 
mental. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde – Secretário de Saúde. 

Ações estratégicas Entusiasmar o paciente a cada consulta, colocar pontos positivos 
de seu tratamento. Reconhecer os avanços. 

Prazo Sete meses 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das operações 

 
Médico e enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
operações 

 
Em todas as consultas e visitas domiciliares. 
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Quadro 6.  Operações para o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alta demanda 
de consultas psiquiátricas” na população responsável da Equipe de Saúde da 
Família Benedito Virgílio, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 5 Processo de trabalho da unidade de saúde tumultuado pelo excesso 
de consultas de demanda espontânea para saúde mental  

Operações 
 

Propor encontros semanais para elucidar aos membros da equipe a 
importância de entender o SUS e como a Atenção Primária da Saúde 
deve funcionar. Quais são os tipos de atendimentos feitos nos três 
pilares de saúde, atenção primária, secundária e terciaria. Quais são 
os papeis de casa membro da equipe dentro da unidade de saúde, 
esclarecer o que é emergência o que é eletividade, quais 
atendimentos devem ser eletivos quais de demanda espontânea.  

Projeto “Por dentro do SUS” 

 
Resultados 
esperados 

 

Espera-se que sejam abordados temas pertinentes do SUS,onde 
todos os membros da equipe devem basear o seu trabalho. Que o 
processo de trabalho tenha apenas um sentido, que todos trabalhem 
em sincronia.  

 
Produtos 

esperados 
 

Todos os membros da Equipe de Saúde Benedito Virgílio tenham 
conhecimento dos princípios SUS, qual é o papel da atenção 
primária na saúde e o dever da comunidade. Logo, o processo de 
trabalho da unidade terá mais embasamento para prestar serviços de 
promoção e reabilitação da saúde. 

Recursos 
necessários 

 

Estrutural: Sala com mesas e cadeiras, Datashow. 
Cognitivo: Exposição ao nível de conhecimento da equipe  
Financeiro: Disponibilização de materiais didáticos 
Político: Secretária Municipal de Saúde 

Recursos críticos 
 

Estrutural: Sala com mesas e cadeiras, Datashow. 
Cognitivo: Exposição ao nível de conhecimento da equipe 
Financeiro: Disponibilização de materiais didáticos  
Político: Secretária Municipal de Saúde 

Controle dos 
recursos críticos 

Enfermeira 

Ações estratégicas Reuniões a cada 15 dias para educação continuada da equipe.  

Prazo Indeterminado  

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das operações 

 
Enfermeira  

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
operações 

 
Acompanhamento de cada membro no decorrer dos dias de trabalho.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho e o diagnóstico situacional feito na 

área de abrangência atendida pela equipe de saúde Benedito Virgílio nos permitiram  

identificar que as consultas de demanda espontânea são oferecidas a  pacientes 

que, naquele momento,  não têm qualquer agravo de urgência.  

Foi possível identificar, também, que, sob pressão da comunidade, muitos 

profissionais, por conta da alta demanda de consultas, às vezes, fazem renovação 

de receita sem consulta. Desse modo, temos uma comunidade que não tem 

acompanhamento e o resultado disso é uma comunidade “adoecida”, que só 

comparecem na ESF quando querem de remédio. 

Esse cenário mostrou a importância de se planejar e executar ações 

educativas e mesmo educação continuada para todos os profissionais da nossa área 

de abrangência para que todos trabalhem em conjunto e afinados com os princípios 

e diretrizes do SUS e da ABS.  

Pacientes em sofrimento psíquico devem e precisam de acompanhamento 

médico regular, para que sejam escutados, monitorados e controlados no que diz 

respeito ao tratamento.  Não se pode apenas prescrever medicações e não observar 

de perto a evolução dos mesmos. 

Espera-se, assim, que as ações interventivas educativas na assistência à 

saúde mental propostas alcancem seus objetivos: pacientes com melhor qualidade 

de vida.  

. 
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