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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar um plano de intervenção que 
promova a adequação do atendimento às pessoas com transtornos mentais na 
Unidade Básica de Saúde Padre Alfonso Muer, município de Januária – Minas 
Gerais. Por ser a porta de entrada do usuário no serviço público, a Estratégia Saúde 
da Família é de fundamental importância para o atendimento dos pacientes com 
transtornos mentais e seus familiares. Após o diagnóstico situacional, a equipe da 
Unidade Básica de Saúde Pe. Alfonso Muer optou por realizar um projeto que 
promovesse a capacitação dos funcionários quanto à questão do acolhimento ao 
usuário, bem como a necessidade do referenciamento deste ao serviço secundário. 
Como metodologia foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional que permite o 
levantamento dos problemas prioritários e a elaboração de estratégias para 
enfrentá-los.  Utilizou-se também uma revisão de literatura acerca do tema, a fim de 
embasar a proposta a ser discutida. O resultado a ser alcançado será um melhor 
acolhimento do paciente por parte de toda a equipe, uma melhor condução dos 
casos, e um encaminhamento mais adequado dos pacientes selecionados ao 
serviço secundário. 

Palavras Chave: Transtornos Mentais; Atenção Básica; Acolhimento.  



 

 

ABSTRACT 

The present study aims to draw up a contingency plan that promotes the adequacy of 
care for people with mental disorders in Basic Health Unit Padre Alfonso Muir, 
municipality of Januária-Minas Gerais. As a gateway to the public health service, the 
Family Heath Strategy is of fundamental importancy to patients with mental disorder 
and your family care. After the diagnose, the professionals of the Pe. Alfonso Muer 
Basic Health Unit, decide to develop a project that could promote the training of their 
team regarding the issue of the user’s reception, as well as their need to refer to 
secondary service. As a methodology, Situational Strategic Planning (SSP) was 
used, that allows the pointing of the priority problems and how to solve them. Also, a 
literature review about the subject was made, to support the proposal strategy. The 
result to be achieved is a better patient’s reception by the whole team, a better way 
to manage the cases and a more proper referral of the selected patients to the 
secondary service. 

Key Words: Mental Disorders; Basic Health Care; Reception. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Atenção Básica de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p.19), 

caracteriza-se como: 

Porta de entrada preferencial do SUS, formando um conjunto de 
ações de Saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas 
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

O atendimento à saúde mental, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

no âmbito do atendimento, refere-se à postura profissional do profissional de saúde, 

e essa postura não pode ser compreendida apenas em decisões técnicas, apenas 

em conhecimentos estagnados, ela envolve ter ciência dos princípios que cercam o 

contexto do paciente. 

É necessário que o profissional de saúde tenha o conhecimento adequado para que 

também a família seja ajudada, para que esta também tenha condições de enfrentar 

essa situação munida de conhecimento a fim de tomar as decisões corretas.  

Entendendo que a ESF é parte da comunidade, fica sabido então que há um vínculo 

intrínseco nesta relação, e isto não pode ser esquecido com a rotina massacrante a 

qual estes profissionais são sujeitos. Tudo o que for relevante no que envolve o 

indivíduo em si e seu contexto não devem ser negligenciados, afinal, esse fenômeno 

relacional que ocorre na ESF vinculando as partes é altamente significativo 

especialmente para o acompanhamento e resolução das necessidades de saúde 

dos pacientes (MUNARI et al., 2008).  

Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), concomitantemente com a 

Reforma Psiquiátrica, diversas mudanças ocorreram no sistema de saúde brasileiro, 

principalmente no modelo de assistência em saúde mental (CORREIA; BARROS; 

COLVERO, 2011). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) constituem-se em uma política de 

saúde mental com um papel inovador e estratégico. “São instituições dedicadas a 
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acolher pacientes com transtornos mentais”, oferecendo-lhes atendimento 

profissional multidisciplinar, estimulando “sua integração social e familiar”, e 

apoiando “suas iniciativas na busca de autonomia”. Têm como principal 

característica a integração dos usuários a um “ambiente social e cultural concreto, 

designado como seu território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida 

quotidiana de usuários e familiares”. E na condição de serviços de saúde mental, 

devem garantir acesso integral na assistência prestada, alcançando os diferentes 

níveis de atenção, primário, secundário e terciário (BRASIL, 2004, p.9). 

O acolhimento constitui a dimensão primeira em todos os níveis de atenção à saúde. 

Todas as pessoas que fazem parte do processo de trabalho de um serviço de saúde 

devem estar preparadas para um atendimento correto e bem sucedido, iniciando-se 

pelo bom acolhimento, incluindo porteiro, motorista, auxiliar administrativo, 

funcionário da limpeza, equipe técnica entre outros (MINAS GERAIS, 2006). 

Em nossa prática na Estratégia Saúde da Família, observa-se que os profissionais 

de saúde não estão preparados e nem motivados, em sua maioria, para as ações 

“centradas na atenção às relações humanas, na produção de vínculo, no 

acolhimento, na autonomia do usuário, no cuidado de si”. Observamos que, em 

geral, as ações estão focadas no “atendimento individual, no tratamento 

medicamentoso e em procedimentos que são próprios dos profissionais como as 

consultas, visitas domiciliares, aplicação de vacinas ou curativos”, como afirmam 

Munari et al. (2008, sp.). 

Quanto à reestruturação da assistência psiquiátrica, apoiando as equipes de saúde 

da família preconiza-se a existência de equipes matriciais. “Apoio matricial é um 

arranjo organizacional que visa outorgar suporte técnico em áreas específicas às 

equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde para a 

população” (LANCETTI, 2000 apud CORREIA; BARROS; COLVERO, 2011, p.1504). 

Neste sentido, Machado e Camatto (2013, p.225) entendem que o apoio matricial ou 

matriciamento envolve “a construção de momentos relacionais, em que se 

estabelecem trocas de saberes entre os profissionais”. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Moliner e Lopes (2013, p.1074) consideram para que o atendimento à saúde mental 

torne uma realidade na atenção básica à saúde, “é necessário que os profissionais 

sejam preparados a ouvirem e reconhecerem que a demanda em saúde mental vai 

além da doença/transtorno mental instalado, como também requer um pensar e agir 

pautado na atenção psicossocial” e uma comunicação efetiva da equipe de saúde da 

atenção básica com os demais serviços de saúde mental. 

A elaboração deste projeto justifica-se pela observação do grande número de 

atendimentos a pacientes com transtornos mentais na Unidade Básica de Saúde 

Padre Alfonso Muer, no município de Januária em Minas Gerais. Soma-se a isto o 

despreparo da equipe de saúde, como um todo, em conduzir tais casos, desde o 

reconhecimento das demandas e acolhimento, passando pela consulta médica e 

encaminhamentos.  

O município conta com o apoio dos CAPS, porém, não há um processo eficiente de 

referenciamento dos casos atendidos na atenção básica, bem como uma 

contrarreferência dos mesmos às unidades de origem. 
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3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção que promova a adequação do atendimento às 

pessoas com transtornos mentais na Unidade Básica de Saúde Padre Alfonso Muer. 

3.2. Objetivos específicos 

 Orientar os profissionais da atenção básica quanto ao acolhimento dos 

pacientes com transtornos mentais; 

 Enfatizar a finalidade do CAPS, bem como sua importância no que diz 

respeito ao apoio diagnóstico e terapêutico; 

 Promover o processo de matriciamento entre a UBS e o CAPS; 

 Elaborar um fluxograma de atendimento aos pacientes com transtornos 

mentais. 
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4 METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho foi utilizada a metodologia do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). Segundo Kleba, Krauser e Vendruscolo (2011), o 

PES inclui quatro momentos em um processo sistemático, tendo com finalidade a 

intervenção sobre uma dada realidade, organizando as intervenções e a produção 

de resultados.  

Quando adotado como ferramenta de gestão em saúde coletiva, o 
PES possibilita a organização do trabalho, com base nos princípios 
do SUS, pois promove a participação da comunidade, requer a 
divulgação de informações sobre o potencial dos serviços de saúde e 
sua utilização pelo usuário, exige a utilização da epidemiologia para 
o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática, e tem como finalidade a resolutividade dos 
serviços (BRASIL, 1990 apud KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 
2011, p.187).  

Os quatro momentos do PES são: 

 Momento explicativo: é o momento inicial de contato com a equipe de saúde 

e seu território de atuação. Faz – se a análise dos limites e potencialidades da 

equipe e do local no qual irá atuar, identificando e solucionando seus 

principais problemas e entraves. Neste momento faz – se também a seleção 

das causas fundamentais dos problemas identificados (nós críticos), com 

vistas à construção da árvore de resultados a partir de uma situação – 

objetivo definida pela equipe de saúde. 

 Momento normativo: neste momento, a equipe é incitada a desenhar ações 

e projetos concretos a serem executados em relação ao(s) nó- crítico(s) 

anteriormente identificado(s). Aqui tem – se uma etapa chave na montagem 

do Plano de Intervenção, já que a partir da apreciação local é possível 

elaborar ações totalmente condizentes com a realidade em que se vive. 

 Momento estratégico: este é o momento de analisar e selecionar os atores 

envolvidos no Plano de Intervenção, seus interesses e motivações. Dessa 

forma, pode – se, em cada uma das ações – projetos e cenários imaginados, 

definir a melhor estratégia para cada trajetória traçada. 

 Momento tático – operacional: neste momento a equipe é incitada a debater 

sobre a cultura organizacional do plano, de modo que a execução do 
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planejamento possa ser garantida de conforme elaborado inicialmente 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Além do exposto, foi realizada uma revisão de literatura acerca do tema, com busca 

nos de sites de pesquisa e periódicos. Os seguintes descritores foram utilizados: 

Saúde da Família, Saúde Mental; Atenção Primária à Saúde. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

Um dos princípios da Atenção Básica é oferecer aos indivíduos o acesso ao sistema 

de saúde, e nesse público alvo, encontra se o indivíduo que possui algum transtorno 

mental. 

E é dentro da comunidade (geograficamente falando) do indivíduo onde são 

executadas as ações; e sendo assim, favorece-se ao profissional de saúde 

relacionar se diretamente com o contexto da pessoa em tratamento, facilita-se com 

que o mesmo se aproxime de todas as relações do indivíduo.  

Para os profissionais que trabalham especificamente com cuidados em Saúde 

mental, especificamente na Atenção Básica, é sensivelmente mais fácil ter acesso 

aos indivíduos, como também o usuário ter acesso aos profissionais. E exatamente 

por isso, há uma recorrência maior de indivíduos com dificuldades psíquicas no 

decorrer do cotidiano. 

Mas mesmo com a relevância clara de ações específicas em saúde mental na 

Atenção Básica, existem temores e questionamentos importantes ainda não 

respondidos (BRASIL, 2013).  

Diariamente, as equipes de atenção básica, como enfatizam Correia; Barros e 

Colvero (2011, p.1504), citando Brasil (2003), deparam-se com problemas e saúde 

mental: 

Segundo dados, cerca de 56% das equipes referem ter realizado 
ações de saúde mental, o que as torna um importante recurso 
estratégico para o enfrentamento a este agravo. E o Ministério da 
Saúde, para o atendimento desta população, julga ser importante e 
necessária a articulação da saúde mental com a atenção básica. 

Todos os trabalhadores de Saúde devem conhecer o modelo de assistência em 

Saúde Mental, e os serviços existentes no município: equipes de Saúde Mental nas 

unidades básicas, CAPS, Centros de Convivência, leitos em hospital geral, entre 

outros. Assim poderão encaminhar o usuário para outro serviço quando necessário, 

ou seja, quando o serviço que fez o acolhimento inicial não for adequado para dar 

seguimento às intervenções (MINAS GERAIS, 2006). 
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Entre as equipes de profissionais de saúde e a comunidade deve haver uma relação 

genuína, uma relação de respeito, de responsabilidade; deve existir pelos 

profissionais, uma busca pelo acesso ás famílias para que se compreenda sob todos 

os aspectos possíveis, o indivíduo que sofre com problemas psíquicos, e acima de 

tudo, todo esse processo deve ocorrer de forma cuidadosa, todos os cuidados 

necessários devem ser permeados pela humanização, pelo acolhimento (CORREIA; 

BARROS; COLVERO, 2011).  

O contato que acontece nas unidades de saúde é uma ação imprescindível para que 

ocorra o elo necessário entre o profissional e o paciente. Segundo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2013, p.24) já no primeiro momento, a equipe de saúde, pode 

acolher o paciente, proporcionando-lhe um espaço de escuta, bem como a sua 

família, de tal modo que “eles se sintam seguros e tranquilos para expressar suas 

aflições, dúvidas e angústias, sabendo então que a UBS está disponível para 

acolher, acompanhar e se o caso exigir, cuidar de forma compartilhada com outros 

serviços”.  

Segundo estudos realizados por Nunes et al. (2007) e por Jucá et al. (2009) apud 

Souza (2012, p.1026), “profissionais declararam que se sentiam despreparados para 

lidar com práticas de saúde mental e que as capacitações oferecidas pelos gestores 

eram insuficientes, gerando sentimentos de impotência e frustração”. 

Em estudo realizado com a finalidade de identificar a percepção de Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS) quanto aos problemas de saúde mental na 

comunidade, Cabral e Albuquerque (2015) observaram que as ACS não se sentem 

preparadas para intervir junto às demandas de saúde mental da comunidade, haja 

vista que são escassas as capacitações neste sentido. Entretanto, as ACS relatam a 

necessidade dessa capacitação para o reconhecimento de ações que possam 

ajudar na compreensão do sofrimento mental e consequentemente melhorar o 

processo de trabalho da equipe. 

Segundo Machado e Camatta (2012), há ainda um atalho que pode ser seguido, que 

é o de encaminhar o paciente para serviços especializados, “terceirizando” a tarefa 

de cuidar do mesmo, e como se não bastasse ainda prejudicar algum possível 

trabalho em conjunto que possa ser gerado.  
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Para Machado e Camatta (2013, p.229), os serviços de saúde mental não têm 

cumprido o “seu papel de retaguarda assistencial especializada, não se apropriando 

dos casos e devolvendo o usuário à equipe de referência sem contato prévio”. 

Observa-se que muitas vezes, não preenchem nem mesmo o documento de 

contrarreferência, evidenciando a ausência de comunicação entre os profissionais 

de saúde entre os níveis de atenção à saúde.  

Sendo assim, percebe-se dentro das fontes bibliográficas as quais foram 

consultadas, que possibilitar aos profissionais uma adequada capacitação advinda 

de algum supervisor do CAPS seria uma decisão coerente. E essa capacitação a 

qual se refere aqui não deveria apenas envolver elementos técnicos, ou se resumir 

em discussões inconclusivas sobre a loucura, ou sobre a loucura e a sociedade; 

interessa sim compartilhar e relatar as experiências vivenciadas a fim de refletir-se e 

aprimorar o cotidiano profissional, além de gerar novos elementos significativos, 

instrumentos de intervenção e projetos em comum (SOUZA, 2012).  

O Ministério da Saúde pretende reestruturar a assistência psiquiátrica, onde 

preconiza a existência de equipes matriciais de apoio à saúde da família (CORREIA; 

BARROS; COLVERO, 2011).  

Na condição de um dispositivo institucional recentemente 
incorporado pelo Ministério da Saúde como estratégia de gestão para 
a construção de uma rede ampliada de cuidados em saúde mental, o 
matriciamento rompe com a lógica de encaminhamentos 
indiscriminados para uma prática ancorada na corresponsabilização 
do cuidado. Ademais, visa produzir maior resolubilidade à atenção 
em saúde mental no contexto da APS (JORGE; SOUSA; FRANCO, 
2013, p.739). 

Existem profissionais que se envolvem neste tipo de assistência, entretanto há 

aqueles “que se omitem a oferecer estes cuidados ao doente mental ou ainda 

realizam a empurroterapia, encaminhando o doente para outro profissional ou para 

outro município sem resolução do problema” (CORREIA; BARROS; COLVERO, 

2011, p.1504).  

Munari et al. (2008, p. 791) enfatizam que: 

Instrumentalizar as equipes de saúde da família para a promoção da 
saúde mental dentro do programa, talvez seja o maior dos desafios 
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para o gestor, que precisa trabalhar com o desenvolvimento da 
equipe formando profissionais mais confiantes e capacitados nessa 
área. Além disso, é fundamental um suporte especializado para 
prover os profissionais com uma supervisão, estabelecer fluxos e 
referências resolutivas e efetivas e instituir um apoio multidisciplinar. 

Observando-se o cotidiano da prática da equipe de saúde na atenção básica, pode-

se dizer que a ação em saúde mental mais executada ainda é o encaminhamento 

para o especialista. Esses encaminhamentos, muitas vezes, são direcionados ao 

CAPS e, apesar deste ser estratégico, não é o único tipo de serviço de atenção em 

saúde mental. Aliás, a atenção em saúde mental deveria ser feita em uma rede de 

cuidados, incluindo a atenção básica, as residências terapêuticas, os ambulatórios, 

os centros de convivência, os clubes de lazer, entre outros (BRASIL, 2003).  

Segundo Cavalcante (2011), ao encaminhar para o CAPS como uma ação de saúde 

especificamente para essa parte dos cidadãos da comunidade, ignora-se o papel da 

Atenção Básica em efetivamente solucionar as questões necessárias. 

“O cuidado em saúde mental é transversal à vida, e sua prática pode e deve ser 

efetivada em qualquer ponto da rede assistencial de saúde” (GAZIGNATO; SILVA, 

2014, p.300). Entende-se este cuidado “como designação de uma atenção à saúde 

imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento, 

físico ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou 

recuperação da saúde” (AYRES, 2004, apud GAZIGNATO; SILVA, 2014, p.300). 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Para realização de uma intervenção na UBS Padre Alfonso Muer, no que diz 

respeito ao atendimento aos pacientes portadores de transtornos mentais, foi 

utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

A flexibilidade desta estratégia de planejamento, de acordo com Kleba, Krauser e 

Vendruscolo (2011, p.187), “favorece a sua aplicação nos níveis setoriais, sem 

deixar de situar os problemas em um contexto amplo, mantendo a riqueza da análise 

de viabilidades e de possibilidades de intervenção na realidade”. 

6.1 Definição dos problemas 

Após reunião e discussão com a equipe acerca dos problemas mais prevalentes em 

nossa área de atuação, pudemos levantar os pontos de maior vulnerabilidade na 

comunidade em estudo. São eles: grande número de atendimento a pacientes com 

transtornos mentais; baixa adesão às consultas destinadas à puericultura; número 

significativo de gravidez na adolescência; ausência de áreas de lazer e práticas 

esportivas; e precariedade na infraestrutura da unidade.  

6.2 Priorização de problemas 

Quadro 1 - Priorização dos problemas de saúde na ESF Pe. Alfonso Muer, município 
de Januária - MG, em outubro de 2016.  

Problema Nível de 
importância 

Urgência 

(0 a 10) 

Capacidade de 
enfrentamento da 
equipe 

Gravidez na adolescência Alta 7 Sim 

Elevado número de pacientes 
com transtornos mentais 

Alta 7 Sim 

Baixa adesão à puericultura Alta 6 Sim 

Precariedade na infraestrutura 
da UBS 

Média 5 Não 

Ausência de áreas de lazer e 
práticas esportivas 

Média 4 Não 

Fonte: Diagnóstico Situacional. ESF Pe. Alfonso Muer, Januária - MG. 
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6.3 Descrição e explicação do problema selecionado 

Chegamos a um consenso de que o atendimento aos usuários com transtornos 

mentais seria um ponto digno de intervenção. Durante meu período de atuação na 

UBS Padre Alfonso Muer, no município de Januária, pude perceber o quão grande é 

a demanda de atendimento dos casos de transtornos mentais. Tais transtornos, 

juntamente com outras afecções crônicas (hipertensão arterial e diabetes) somam a 

grande maioria dos atendimentos programados. Um dado importante que a equipe 

tem percebido é a prevalência desses transtornos em todas as faixas etárias, desde 

adolescentes até idosos, o que contraria a visão de muitos de que a prevalência 

seria maior em pessoas de mais idade.  

6.4 Seleção dos “nós críticos” 

Em relação aos “nós críticos” (NC), ou seja, as principais causas relacionadas ao 

problema selecionado, a Equipe de Saúde da Família levantou os aspectos a seguir. 

Quadro 2 - Seleção dos “nós críticos” associados à abordagem aos pacientes com 

transtornos mentais atendidos pela ESF Pe. Alfonso Muer, no município de Januária 

- MG, outubro de 2016. 

NC 1 
Despreparo da equipe no atendimento aos pacientes com 
transtornos mentais. 

NC 2 
O não conhecimento, por boa parte da equipe, das reais funções 
do CAPS, e quais os casos que devem ser referenciados para tal. 

NC 3 
Renovação compulsória de receitas de controle, sem reavaliação 
periódica dos pacientes. 

NC 4 Ausência de programas de educação em saúde, individual ou 
coletiva. 

Fonte: Diagnóstico Situacional. ESF Pe. Alfonso Muer, Januária - MG. 

6.5 Desenho das operações  

Após o levantamento dos “nós críticos”, foi elaborado um plano de ação com um 

conjunto de metas desenvolvidas para enfrentar e impactar as causas mais 

importantes dos problemas selecionados. 
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Quadro 3 - “Nós críticos” x desenho das ações. ESF Pe. Alfonso Muer, Januária – 

MG, outubro de 2016.  

Nós Críticos Desenho das ações 

Despreparo da equipe no 

atendimento aos pacientes com 

transtornos mentais 

Capacitação da equipe de saúde 

Recursos humanos: toda a equipe 

Estrutura física: unidade básica de saúde 

(UBS) 

Recursos cognitivos: informativos do Ministério 

da Saúde (MS), literatura em geral e 

conhecimento dos profissionais envolvidos. 

Periodicidade: capacitação a cada 3 meses 

Desconhecimento das reais 

funções do CAPS 

Capacitação da equipe 

Recursos humanos: equipe do CAPS 

Estrutura física: UBS 

Recursos cognitivos: informativos do MS, 

conhecimento dos profissionais do CAPS. 

Periodicidade: uma reunião a cada 6 meses 

Renovação compulsória de 

receitas sem reavaliação 

periódica 

Renovação das receitas mediante consulta 

médica 

Recursos humanos: médico da equipe 

Estrutura física: UBS 

Recursos cognitivos: receituários, materiais de 

bolso,  

Periodicidade: reavaliação a cada 2 meses 

Ausência de programas de 

educação em saúde 

Grupo de educação aos usuários 

Recursos humanos: toda a equipe 

Recursos físicos: UBS 

Recursos logísticos: cartazes, informativos do 

MS, conhecimento da equipe multidisciplinar. 

Periodicidade: reunião a cada 2 meses 

Fonte: Diagnóstico Situacional. ESF Pe. Alfonso Muer, Januária – MG 
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6.6 Identificação dos recursos críticos  

Os recursos críticos são aqueles que são indispensáveis à execução da ação, 

porém não se encontram disponíveis (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Os 

recursos críticos selecionados juntamente com a equipe são os seguintes: material 

para divulgação dos grupos educacionais e material para capacitação da equipe. 

O Recurso Humano é um dos principais itens necessários para este plano de 

intervenção, porque se tem uma equipe com sobrecarga de trabalho, sensivelmente 

desestruturada. A equipe está responsável por uma população bem maior do que 

pode cobrir.  Geralmente os atendimentos são feitos de demandas de patologias 

agudas, e por consequência os outros atendimentos e estratégias ficam sem a 

cobertura devido a esta desestrutura, a qual não dispõe de todos os profissionais 

necessários para o atendimento multiprofissional. 

Além da falta de alguns agentes comunitários de saúde, também destacamos a 

sobrecarga de trabalho devido ao grande número de pacientes por área; eles que 

são o elo entre a comunidade e a equipe de saúde e absolutamente importantes 

para nosso plano de intervenção.  

Para resolver este problema infelizmente não se possui o controle de toda a solução 

necessária (não é um problema só desta área), portanto, cabe à equipe se organizar 

e criar formas de cobrir esta demanda e trabalhar em cima do plano de intervenção 

proposto. 

É importante destacar também a necessidade de recursos materiais, pois para 

desenvolver o trabalho será necessário: carros para as visitas domiciliares, material 

para registro, material educativo para distribuição durante as conversas com os 

familiares, entre outros. 

6.7 Análise de viabilidade do plano 

Para que o plano de ação seja considerado viável, é preciso que se compreenda 

quem é o responsável pelos recursos críticos.  
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Para maior clareza, apresento a descrição das atividades individuais da equipe e as 

ações em grupo.  

6.7.1 Ações individuais 

Enfermeira 

A consulta de enfermagem consiste em: investigação sobre fatores de risco e 

hábitos de vida; orientação sobre o uso de medicamentos e seus efeitos colaterais, 

avaliação de sintomas, reforço a orientações de hábitos de vida pessoais e 

familiares; administração do serviço: controle de retornos, busca de faltosos e 

controle de consultas agendadas. As atividades do técnico/auxiliar de enfermagem 

serão delegadas pelo enfermeiro. 

Médico 

A participação do médico consiste em: consulta médica (Avaliação Clínica); 

responsabilidade pelas condutas terapêuticas aos pacientes; revisão da avaliação 

clínica dos pacientes; apoio aos demais membros, quando solicitado. 

Nutricionista 

A participação da nutricionista consiste em: consulta de nutrição: avaliação 

nutricional e de hábitos alimentares; educação nutricional individual e em grupo; 

prescrição de dietas, resguardando aspectos socioeconômicos e culturais; criação 

de modelos que possibilitem a implementação dos conhecimentos alimentares e 

nutricionais. 

Psicólogo 

A participação do psicólogo consiste em: consulta de psicologia: avaliação, 

diagnóstico e tratamento de aspectos emocionais que interfiram com a qualidade de 

vida do paciente; atendimento a familiares, para facilitar as mudanças de hábitos de 

vida do paciente e sua adesão ao tratamento; consulta com outros profissionais para 

esclarecer a melhor abordagem do paciente; constituir grupo de apoio para maior 
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harmonia da equipe; atendimento a grupos de pacientes, possibilitando a inovação e 

a adequação de modelos que viabilizem melhor adesão. 

Assistente Social 

A participação da assistente social consiste em: entrevista social: para identificação 

socioeconômica e familiar, caracterização da situação de trabalho e previdência, e 

levantamento de expectativas para o tratamento; atualização do cadastro de 

recursos sociais (para encaminhamento do atendimento das dificuldades dos 

pacientes e família que possam interferir na terapêutica); busca ativa de faltosos. 

Farmacêutico 

A participação do farmacêutico consiste em: planificação do quantitativo de drogas 

no serviço; manuseio e cuidados com o uso dos medicamentos e ainda a assistência 

farmacêutica onde se discute as associações das drogas e os efeitos colaterais do 

uso de muitos fármacos de uso concomitante. 

Funcionários Administrativos 

A participação dos funcionários administrativos consiste em: recepção dos 

pacientes, acolhimento e controle de consultas e reuniões agendadas. 

Agentes Comunitários de Saúde 

Os agentes comunitários de saúde são o elo entre a equipe multiprofissional e a 

comunidade; suas principais ações são: coleta de dados; sugestão de 

encaminhamento para Unidades de Saúde de Referência; ações educativas 

primárias, visando à promoção da saúde. 

6.7.2 Ações em grupo 

São ações educativas e terapêuticas em saúde, desenvolvidas com grupos de 

pacientes e seus familiares, sendo adicionais às atividades individuais. 

A convivência estimula a relação social, possibilita a troca de informações e permite 

apoio mútuo. Os familiares do paciente, nesse tipo de atividade, identificam-se com 
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outros familiares com problemas semelhantes, aprendendo a expressar seus medos 

e expectativas. Passa a compartilhar das experiências de todos e a discutir, 

buscando soluções reais para problemas semelhantes aos seus. 

Reuniões da Equipe 

Atividades periódicas com a participação de todo o grupo, para a análise crítica das 

atividades desenvolvidas, acerto de arestas e novas orientações, caso necessário. 

Programas Comunitários 

Dada à escassez de recursos, a equipe multiprofissional deve procurar estimular, 

por meio dos pacientes, dos representantes da comunidade e da sociedade civil, o 

desenvolvimento de atividades comunitárias, que terão grande força de pressão 

para a implementação das mais diversas ações governamentais ou não em 

benefício da saúde da comunidade. 

É preciso ressaltar, novamente, que não há necessidade da existência de todos os 

profissionais nos grupos de atendimento multiprofissional a ser constituídos. O 

número de componentes importa pouco, o tipo de profissional de saúde é 

secundário. O que determina o bom funcionamento do grupo é sua filosofia de 

trabalho: caminhar unido na mesma direção. 

6.8 Elaboração do plano operativo  

A partir de então, foram elaborados os planos de ação de acordo com o que se 

segue: 

Quadro 4 - Plano operativo para abordagem aos pacientes com transtornos mentais 

assistidos pela ESF Pe. Alfonso Muer, Januária – MG, em outubro de 2016. 

AÇÕES 

PLANEJADAS 

METODOLOGIA 

Capacitação da equipe Realizar uma reunião, trimestralmente, com a equipe 

multidisciplinar, juntamente com os profissionais do 

CAPS, para discutir a abordagem. 

Grupo de educação Realizar um grupo educacional a cada 2 meses. 
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aos usuários 

Abordagem individual Realizar abordagens individuais durante a consulta 

médica, com intervalos de dois meses. 

Confecção de 

fluxograma de 

atendimento 

Realizar a confecção de um fluxograma de atendimento 

aos pacientes. 

Fonte: Diagnóstico Situacional. ESF Pe. Alfonso Muer, Januária-MG. 

 

6.9 Gestão do plano 

Para que o plano de ação seja efetivo de fato, é necessário que o mesmo passe por 

constante monitoramento. De nada vale ter um plano bem estruturado sem que o 

mesmo seja monitorado e reavaliado periodicamente, a fim de que seus pontos 

positivos e negativos sejam postos em pauta. O quadro abaixo elucida melhor tais 

ações: 

Quadro 5 - Monitoramento das ações e educação em saúde desenvolvidas pela 

equipe da ESF Pe. Alfonso Muer, Januária – MG, em outubro de 2016.  

AÇÕES 
PLANEJADAS 

MONITORAMENTO 

Capacitação da equipe 
 Ata de reunião; 

 Avaliação do impacto ao término de cada reunião. 

Grupo de educação 
aos usuários 

 Lista de presença; 

 Registrar as atividades nas fichas do Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB). 

Abordagem individual 
 Registrar o atendimento no prontuário; 

 Registrar as atividades nas fichas do SIAB. 

Confecção de 
fluxograma de 
atendimento 

 Realizar a confecção de um fluxograma de 
atendimento aos pacientes. Avaliação do impacto 
do fluxograma no atendimento diário. 

Fonte: Diagnóstico Situacional. ESF Pe. Alfonso Muer, Januária – MG. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após observação sistemática, verificou-se que a Unidade Básica de Saúde Pe. 

Alfonso Muer apresenta um número elevado de atendimentos à pacientes com 

transtornos mentais. A elaboração deste trabalho identificou os pontos críticos em 

relação a esses atendimentos, e o modo como os mesmo seriam enfrentados.  

O acolhimento, desde a chegada do paciente à recepção até a consulta médica de 

fato, configura-se como ferramenta de suma importância na composição de um 

vínculo onde os preceitos do SUS possam ser albergados.  

Observando empiricamente os resultados, após a implantação do plano, entende-se 

que reorganizar as ações em saúde mental precisa levar em conta: 

 A falta de profissionais específicos para as ações em saúde mental e, 

especificamente, para que se executem as ações de saúde mental na 

atenção básica; 

 Os obstáculos ao acesso dos pacientes às ações e atividades de saúde 

mental, já que o acesso é uma dificuldade prioritária a ser eliminada em 

saúde mental; 

 Ausência de ações coordenadas entre a equipe de profissionais de saúde 

mental. 

 A análise desta experiência local deve ser compreendida como derivada do 

contexto no qual está inserida.  

Este trabalho procurou reafirmar a importância da responsabilidade compartilhada 

no que diz respeito à condução dos casos atendidos em uma unidade básica de 

saúde. Para tanto, é imprescindível que a rede de atenção esteja integrada e 

compartilhando saberes. 
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