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RESUMO 
 

 

Os transtornos mentais são caracterizados por estados de depressão 
compreendidos como sentimentos persistentes de tristeza, desânimo, fadiga; os 
estados de mania, apontados pela irritabilidade, idéias de grandiosidade, atividade 
aumentada, pensamento e fala acelerada e sono diminuído. Quando discute 
sofrimento mentalna ESF Américo Silva II, da cidade de Lagoa da Prata se depara 
com inúmeros problemas, mascarados por falta de atendimento adequado e 
humanizado, e os usos excessivos de benzodiazepínicos e antidepressivos. Além 
dos problemas de cunho social como intolerância, falta de orientação da família, 
dificuldade de inclusão social e o preconceito.Assim,este estudo tem como objetivo 
propor um projeto de intervençãocom o intuito de minimizar o número de pacientes 
em sofrimento mental por meio da mudança do processo de trabalho da equipe de 
saúde da família da ESF Américo Silva II. Para isso, foi realizada uma revisão de 
literatura, sobreestetema utilizando sites de busca, como: ScientificElectronic Library 
Online, Biblioteca Virtual em SaúdeLiteratura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde, Banco de Dados de Enfermagem, edições do Ministério da 
Saúde, entre outros. A seguir, foi proposto um plano de ação para intervenção do 
problema na comunidade, seguindo o método do Planejamento Estratégico 
Situacional. Este trabalho incluiu ações de promoção e mudança no processo de 
trabalho da equipe de saúde da família que permitirão a mudança do problema 
identificado, conseguindo que a população em sofrimento mental seja melhor 
atendida.Espera-se, assim, tornar possível o controle do número em sofrimento 
mental na comunidade, através do controle da doença com os devidos tratamentos 
para cada indivíduoproporcionando uma melhoria da qualidade devida da 
comunidade. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental.Transtornos Mentais Ansiedade. Depressão. 
Estratégia Saúde da Família.  



 
 

ABSTRACT 
 
Mental disorders are characterized by states of depression understood as persistent 
feelings of sadness, discouragement, fatigue; states of mania, indicated by irritability, 
ideas of grandeur, increased activity, accelerated thinking and speech and 
decreased sleep. When discussing mental suffering at the FHS Américo Silva II, in 
the city of Lagoa da Prata, he faces numerous problems, masked by the lack of 
adequate and humanized care, and the excessive uses of benzodiazepines and 
antidepressants. In addition to problems of a social nature such as intolerance, lack 
of family guidance, difficulty in social inclusion and prejudice. Thus, this study aims to 
propose an intervention project with the aim of minimizing the number of patients in 
mental distress through change of the work process of the family health team of the 
ESF Américo Silva II. To this end, a literature review was carried out, on this theme 
using search sites, such as: Scientific Electronic Library Online, Virtual Health 
LibraryLatin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Nursing 
Database, editions of the Ministry of Health, among others. Then, an action plan was 
proposed to intervene the problem in the community, following the Situational 
Strategic Planning method. This work included actions of promotion and change in 
the work process of the family health team that will allow the change of the identified 
problem, achieving that the population in mental suffering is better attended. Thus, it 
is hoped to make it possible to control the number mental suffering in the community, 
through the control of the disease with the appropriate treatments for each individual, 
providing an improvement in the quality of the community 

 
Keywords: Mental Health. Mental Disorders.Anxiety.Depression.Family Health 
Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
1.1 Aspectos gerais do município 

 
A cidade de Lagoa da Prata está localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais, 

com área de 642 km², a 211 km de Belo Horizonte, capital do estado. De acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018 sua 

população estimada é de 51.601 pessoas, a população lagopratense é formada por 

uma grande diversidade de povos, que inclui índios, bandeirantes paulistas, 

portugueses, africanos e capivaras (BRASIL, 2019a). 

Sua economia é baseada na agropecuária voltada principalmente para 

laticínios, usina de açúcar e hoje é também um polo de desenvolvimento de fábrica 

de bichos de pelúcia. Atualmente, Lagoa da Prata conta com 26 bairros, mais a área 

central. Muito provavelmente, com o acelerado crescimento da cidade outros bairros 

estão sendo criados (LAGOA DA PRATA, 2019). 

Na cidade estão instaladas três grandes indústrias que aquecem a economia 

local e empregam grande parte da população: Embaré Indústrias alimentícias; Usina 

de Álcool e Açúcar BIOSEV e Pharlab Indústria farmacêutica. Indústrias essas que 

fazem com que a empresa esteja no ranking das cidades que mais empregam no 

Brasil, o que torna a cidade de Lagoa da Prata um pólo econômico muito atrativo. 

Lagoa da Prata ficou em 5o lugar na colocação das melhores cidades de 

Minas Gerais, isso porque a cidade conta com uma boa infraestrutura, e também 

esteve entre as cidades com o melhor saneamento básico do Brasil, a cidade conta 

com abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de 

resíduos sólidos e destinação adequada dos mesmos (LAGOA DA PRATA, 2019). 

O sistema de saúde de Lagoa da Prata é eficiente, e muitas vezes utilizado 

como ponto de referência para as cidades da região como: Arcos, Moema, Santo 

Antônio do Monte, entre outras. 

 
1.2 Aspectos da comunidade 

 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Américo Silva II localiza-se na cidade de 

Lagoa da Prata-MG, na Rua Belo Horizonte, nº 632, no bairro Américo Silva II, a 

comunidade abrange os bairros Américo Silva, Gomes, Mangabeiras, Santa Eugênia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
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II. Trata-se de uma área de população com boa situação financeira, muito diferente 

das áreas carentes localizadas nas regiões mais periféricas da cidade. 

A comunidade Américo Silva está localizada em uma área considerada nobre, 

na cidade de Lagoa da Prata. A população que nela reside conta com saneamento 

básico de alto padrão e maior parte dela vive em casas de alfenarias, em ruas 

devidamente calçadas pela prefeitura.A região conta com fábricas de médio porte e 

grande, sendo estas responsáveis por empregar grande parte da comunidade, trata-

se da Indústria de Farmacêutica Pharlab, Fábricas de Confecção de lingeries, 

pelúcias. Em relação à educação, os moradores contam com as Escolas APAE, 

José Teotônio de Castro, Dona Tilosa, Centro de Educação Infantil Tia Elvira, este 

último atende crianças de 0 a 4anos. 

Os bairros pertencentes à comunidade contam com as associações: ARCE 

Associação Recreativa dos Colaboradores da Embaré, fomentada pela empresa e 

também com Centro Catequético, que são destinadas ao lazer e a eventos diversos, 

existem também áreas para prática deesportes. 

É válido ressaltar que mesmo vivendo em boas condições de vida, a 

população da região de abrangência da comunidade possui hábitos e estilos de vida 

que não contribuem para o controle de muitas doenças crônicas como diabetes e 

hipertensão. 

 
1.3 O sistema municipal de saúde 

 
A cidade de Lagoa da Prata conta com tem dez unidades básicas de saúde 

familiar implantadas e atualmente em pleno funcionamento. Na cidade existem duas 

policlínicas com atendendo durante oitos horas seguidas de segunda a sexta, e o 

hospital São Carlos, onde está instalado o Pronto Atendimento (PA) da cidade, 

dando assistência à população 24 horas por dia 7 dias por semana. A cidade conta 

com um médico credenciando ao programa Mais Médicos (LAGOA DA PRATA, 

2019). 

De acordo com a Secretária de Saúde do estado de Minas Gerais – SES 

(MINAS GERAIS, 2019), os serviços de alta complexidade são realizados dentro do 

Hospital São Carlos, que conta com Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e 

equipamentos modernos para o internamento e a realização de cirurgias como: 

colecistectomia. 
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O sistema de saúde da cidade de Lagoa da Prata conta com o CAPS que é 

Centro de Atenção Psicosocial e também com o Núcleo de Apoio da Saúde da 

Família(NAFS). 

As unidades de saúde espalhadas pela cidade contam com duas ambulâncias 

para o transporte de pacientes. O prontuário clínico é realizado dentro de todas elas, 

contendo as informações relevantes sobre as condições de saúde de cada paciente. 

Os usuários do serviço de saúde da cidade são devidamente cadastrados no SUS 

sendo que quando necessitarem de atendimento deve comparecer nas unidades 

portando o cartão de cadastro do SUS. 

A cidade de Lagoa da Prata é um sistema de referência para outras cidades 

da região, a cidade recebe inúmeros pacientes em condições graves de saúde nos 

seus leitos do CTI dentro do Hospital São Carlos. Quando necessário, a cidade é 

apoiada pelos hospitais das cidades de Formiga, Divinópolis e em casos mais 

graves e específicos Belo Horizonte. 

 
1.4 A UBSAmérico Silva II 

 
A unidade de Saúde da Família, que abriga a equipe de saúde Américo Silva 

II, localiza-se na cidade de Lagoa da Prata-MG, na Rua Belo Horizonte, nº 632, local 

de fácil acesso para comunidade; a estrutura física da unidade é uma casa de 

morada, que foi alugada pela prefeitura da cidade. 

Para o funcionamento da unidade de saúde foi preciso que a mesma sofresse 

algumas modificações, mesmo se tratando de uma casa pequena a unidade conta 

com: uma pequena recepção, sala de gerência que funciona para consulta, sala 

para clínico geral, sala para triagem, sala dos agentes comunitários de saúde (ACS), 

sala para curativos e outros procedimentos, sala de vacina, cozinha, e um banheiro 

para os funcionários e um para os usuários. 

Por se tratar de um local pequeno, muita das vezes falta espaço para os 

usuários que estão na espera de atendimento. Mas ainda assim, a unidade conta 

com os equipamentos e recursos necessários para o seu bom funcionamento. 

 
1.5 A Equipe de Saúde da Família da UBS Américo Silva II 

 

A equipe de saúde da ESF Américo Silva II é formada pelos profissionais 

apresentados a seguir: 
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 Enfermeira chefe, responsável por toda a unidade de saúde, como seu 

funcionamento, número de atendimentos, programação de 

atendimentos, entre outras coisas; 

 Técnica de enfermagem auxilia nos serviços gerais de saúde prestados 

dentro da unidade; 

 Médica de saúde da família, clínica geral, pós-graduanda em 

Psiquiatria, responsável pelos atendimentos médicos. 

 Duas agentes comunitárias de saúde da comunidade; 

 Uma auxiliar técnica, responsáveis pelo agendamento de consultas e 

cuidados nos serviços administrativos gerais da unidade, e uma auxiliar 

de serviços gerais, responsável pela organização e limpeza da 

unidade. 

 

1.6 O funcionamento da UBS Américo Silva II 

 

O horário de atendimento da unidade é de 7 ás 16 horas, o atendimento na 

unidade varia entre demanda espontânea e atendimento agendado. Para dar conta 

de toda a população assistida e da enorme demanda, muitas vezes a unidade 

permanece aberta até às 18 horas e as auxiliares administrativas juntamente com as 

ACS se revezam para realizar as atividades corriqueiras da unidade. 

 
1.7 O dia a dia da equipe 

 
Na parte da manhã o atendimento médico é feito de acordo com o 

agendamento da consulta, feita pelos usuários de acordo com o horário de chegada, 

por volta das 5:00 da manhã, juntamente com estas consultas ocorre o atendimento 

de demanda espontânea de pacientes em condições agudas que procuram a ESF. 

A parte da tarde é programada com antecedência, nas reuniões da equipe 

que ocorrem pelo menos uma vez durante a semana e tem duração de 2 horas, 

onde são discutidos os casos mais críticos da ESF que necessitam de outras 

intervenções e onde são resolvidos os problemas que ocorrerão durante a semana. 

A partir disso, são feitas as programações dos atendimentos à tarde; cada dia 

da semana é dedicado a pacientes com condições crônicas e gravidez sendo eles: 

atendimento a hipertensos e diabéticos, gestantes, puericultura e puerpério, saúde 
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mental e atendimento domiciliar. Assim, somente a agenda da manhã segue um 

cronograma fixo de atendimento, podendo a parte da tarde sofrer modificações 

conforme as necessidades da comunidade. 

 

1.8 Problemas de saúde do território e da comunidade 

 
O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano 

de ação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). A população assistida pela ESF possui 

pouquíssimos problemas sociodemográficos, isso por se tratar de uma comunidade 

considerada de médio padrão, com alta infraestrutura (escolas, creches, empresas, 

entre outros), o índice de empregado, tendo em vista outras regiões da cidade. 

Tendo vista as condições de saúde da população da área de abrangência da 

unidade de saúde, os problemas mais frequentes são: doenças cardiovasculares e 

diabetes que estão muito ligadas ao estilo de vida da população. Outra condição de 

saúde que acomete significativamente a comunidade é o sofrimento mental, que não 

tem o devido acompanhamento da unidade de saúde por causa dos inúmeros 

atendimentos de demanda espontânea e o foco no tratamento e acompanhamento 

das condições crônicas como diabetes e hipertensão. 

 
1.9 A seleção do problema para plano de intervenção 

 
A ESF Américo Silva II enfrenta situações-problemas diariamente. Após a 

identificação dos problemas, realizou-se a priorização dos mesmos conforme o 

quadro 1, pois dificilmente todos serão resolvidos ao mesmo tempo. 

 

Quadro 1 -Priorização dos problemas identificados na área de abrangência da ESF 

Américo Silva II 

Principais problemas Importância 
 

Urgência 
(0 a 30) 

 

Capacidade de 
enfrentamento 

 

Seleção 
 

Falta de 
acompanhamento 
adequado aos pacientes 
com saúde mental 
comprometida. 

Alta 
 

15 Parcial 
 

1 

Alto número de usuários 
com diabetes 

Alta 
 

8 Parcial 
 

2 
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Alto número de usuários 
hipertensos 

Alta 
 

7 Parcial 3 

*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
Fonte: Da autora (2020) 

 

Quando falamos em sofrimento mental em nossa comunidade nos deparamos 

com inúmeros problemas, inclusive aqueles que são mascarados por falta de 

atendimento adequado e humanizado, e os usos excessivos de benzodiazepínicos e 

antidepressivos. Além dos problemas de cunho social como intolerância, falta de 

orientação da família, dificuldade de inclusão social e o preconceito. 

Também conhecidos como transtornos mentais, o problema é caracterizado 

por “estados de depressão compreendidos como sentimentos persistentesde 

tristeza, desânimo, fadiga; os estados de mania, apontados pela irritabilidade, ideias 

de grandiosidade, atividade aumentada, pensamento e fala acelerados e sono 

diminuído” (DEL’OMO; CERVI, 2017, p.201). 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Os problemas causados pelos transtornos mentais são comuns, e influenciam 

de forma direta na vida das pessoas, seja no âmbito laboral ou social, , refletindo no 

seu bem-estar, e ainda representam altos custos para os sistemas de saúde e 

previdência, bem como outros programas de proteção social em todo o mundo 

(OECD, 2018). 

“Saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida 

cognitiva ou emocional” de um indivíduo, ela “pode incluir a capacidade de um 

indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os 

esforços para atingir a resiliência psicológica” (BRASIL, 2019b, sp.). 

Dentro de uma unidade básica de saúde, o acolhimento de pessoas em 

sofrimento mental e seus familiares é uma estratégia essencial na atenção básica 

ele é capaz de identificar as necessidades das necessidades assistenciais, aliviar o 

sofrimento e para a elaboração de tratamentos de intervenções medicamentosos e 

terapêuticos, de acordo com a necessidade do paciente. 

A ESF Américo Silva II abrange uma área com cerca de 4 mil pessoas, 

segundo cadastro das agentes comunitárias de saúde. Em condições de sofrimento 

mental estão cadastradas 501 pessoas, isto equivale a 12,5% da população 

assistida, um número extremamente alto, podendo ser equiparado com o número de 

pacientes com comorbidades como hipertensão e diabetes mellitus. 

Diante deste fato, a equipe de saúde considerou de extrema urgência a 

elaboração de um plano de intervenção, cujoproblema é o elevado número de 

pacientes em sofrimento mental na unidade de saúde, principalmente levando em 

consideração o fato de que estes pacientes não estão tendo acompanhamento 

adequado, devido à quantidade de atendimentos em demanda espontânea que 

ocorrem diariamente na unidade, o que torna ineficiente as ações para a promoção 

do cuidado humanizado destes usuários. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos gerais 

 
Propor um projeto de intervençãopara minimizar o número de pacientes em 

sofrimento mental por meioda mudança do processo de trabalho da equipe de saúde 

da família da ESF Américo Silva II 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar o número de pacientes em sofrimento mental; 

 Fazer o mapeamentodos pacientes em sofrimento mental 

 Realizarum trabalho conjunto com a psicologia do CAPS para a troca 

de informações referentes aos pacientes dentro do Centro de Apoio; 

 Reestruturar o processo de trabalho da equipe saúde da família, com o 

intuito de otimização do atendimento a esses pacientes; 

 Promover a importância do uso correto da medicação prescrita pela 

médica. 

 Apresentarcontribuiçãopara oproblema do sofrimento mental de forma 

a diminuição do preconceito para com essas pessoas. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção, inicialmente foi realizado 

um diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida para conhecer os 

problemas da comunidade da área de abrangência da ESF Américo Silva II da 

cidade de Lagoa da Prata – MG. 

A elaboração do diagnóstico situacional proporcionou a identificação dos 

problemas de saúde mais graves na comunidade da área de abrangência.  

Para atender ao propostocom embasamento teóriconeste trabalho, foi 

realizada uma revisão da literatura sobre temas relacionados à qualidade de vida e 

saúde dos pacientes portadores de doença mental. Foirealizada uma pesquisa por 

artigos indexados nas bases de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde(LILACS), Scientific Eletronic Library On-Line (SciELO) e MEDLINE, por 

meiodos seguintesdescritores:Saúde Mental.Transtornos Mentais 

Ansiedade.Depressão. Estratégia Saúde da Família.  

O plano de intervençãopara o problema do elevado índice de pacientes em 

sofrimento mental cadastrados na ESF Américo Silva IIfoi elaborado seguindo os 

passos do planejamento estratégico situacional, conforme orientado por Faria, 

Campos e Santos (2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1 Transtornos mentais 

 
Os transtornos mentais são inúmeros males, de diferentes sintomas e por 

diversas causas. Normalmente eles são tipificados por uma combinação de 

pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos anormais de individuo 

para com outro, ou com o meio em geral.Os transtornos mentais mais prevalentes e 

conhecidos são: a esquizofrenia, depressão, deficiência intelectual e distúrbios por 

abuso de drogas. O acompanhamento e acolhimento médico e familiar adequado 

em muitos casos é uma combinação de sucesso para o tratamento dessa parte 

desses (WHO, 2017). 

Classificar os transtornos mentais é extremamente complexo e envolve 

muitos fatores, como: a dimensão biológica e seu componente genético, o contexto 

social,como a pobreza, moradia e vizinhança, gênero, dentre outras, e acesso ao 

cuidado e desenvolvimento de resiliência, como a educação e apoio social. A 

ocorrência de transtornos mentais também tem grande relação com o trabalho, 

especialmente pela exaustão, que causa a astenia psíquica, o esgotamento nervoso 

(NAVARRO et al., 2012).  

“Cerca de 90,0% dos transtornos mentais compõem-se de transtornos não 

psicóticos. Tais transtornos, em virtude de sua elevada prevalência na população 

geral (20,0%-30,0%)” são considerados como transtornos mentais comuns (TMC), 

essa denominação se dá porque estes transtornos são menos rigorosos, difusos e 

inespecíficos em comparação com outros quadros mais complexos pelos sistemas 

classificatórios e diagnósticos vigentes. Eles sãocaracterizados principalmente “pela 

presença de sintomas de depressão e ansiedade, além de diversas queixas 

inespecíficas e somáticas” (MERINKANGAS et al., 2010apud LOPES et al., 2016, 

p.2s). 

Por serem “menos diferentes e socialmente menos incômodos”, seus 

impactos e predomínio por vezes não têm recebido a devida “atenção por parte das 

políticas públicas e, consequentemente”, na Atenção Primária à Saúde (MORAIS; 

SEGRI, 2011 apud SOUZA et al., 2017, p.60). 

O que torna de extrema importância a adoção de medidas de rastreamento 

dos indivíduos com TMC ou vulneráveis a eles na população em geral, sobretudo, 
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no âmbito da APS. O diagnóstico de possíveis casos de TMC em unidades básicas 

de saúde é um grande desafiado enfrentado na atualidade, uma vez que os 

sintomas nem sempre são valorizados. O que compromete a saúde das populações 

e representa elevado ônus para a saúde pública, isso porque o tratamento para 

essas doenças englobadiversos meios socioculturais, planejamento, acolhimento, 

humanização, e criação de estratégias para o enfrentamento (PORTUGAL et al., 

2016). 

 

5.1.1 Depressão 

 
A depressão é a principal causa de incapacidade e é um dos principais 

contribuintes para o ônus da doença em todo o mundo. A sua prevalência global e 

sintomas depressivos tem aumentado nas últimas décadas. As estimativas indicam 

que a depressão, ao longo da vida, varia de 20% a 25% em mulheres e 7% a 12% 

em homens. A depressão é um determinante significativo da qualidade de vida e 

sobrevivência, representando aproximadamente 50% das consultas psiquiátricas e 

12% de todas as internações hospitalares (GBD, 2015). 

Os transtornos depressivos envolvem todas as principais funções corporais, 

humor e pensamentos, afetando as maneiras pelas quais um indivíduo deprimido 

come e sente e pensa sobre si mesmo. Sem tratamento, os sintomas depressivos 

podem durar semanas, meses ou uma vida inteira. Medido por anos em que as 

pessoas passam deficientes com depressão, atualmente ela é considerada a maior 

“praga” da sociedade (WHO, 2017). 

Os eventos da vida e os aborrecimentos funcionam como gatilhos para o 

desenvolvimento da depressão. Eventos traumáticos, como a morte ou a perda de 

um ente querido, falta ou redução do apoio social, sobrecarga do cuidador, 

problemas financeiros, dificuldades interpessoais e conflitos são exemplos de 

estressores que podem desencadear depressão (ORMEL; KESSLER; 

SCHOEVERS; 2019). 

Em suma, a etiologia do transtorno depressivo é multifatorial, sua causa pode 

ser devido a fatores genéticos e ambientais, histórico familiar, como exemplo: 

Indíviduos com parentes de primeiro grau deprimidos têm cerca de três vezes mais 

chances de desenvolver depressão do que a população em geral; no entanto, a 

depressão pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar de depressão.Algumas 
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evidências sugerem que os fatores genéticos desempenham um papel menor na 

depressão em indivíduos adultos do que na depressão em jovens. Existem fatores 

potenciais de risco biológico que foram identificados para depressão em idosos 

como:as doenças neurodegenerativas (especialmente a doença de Alzheimer e a 

doença de Parkinson), acidente vascular cerebral, esclerose múltipla, distúrbios 

convulsivos, câncer, degeneração macular e dor crônica (PHAM; GARDIER, 2019). 

 
 
5.1.2 Ansiedade 

 

Os transtornos de ansiedade (transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno do pânico / agorafobia, transtorno de ansiedade social e outros) são os 

transtornos psiquiátricos mais prevalentes e estão associados a um alto ônus da 

doença na atenção primária a saúde. Os transtornos de ansiedade são 

frequentemente sub-reconhecidos e subtratados na atenção primária A American 

Psychological Association (APA) define ansiedade como uma emoção caracterizada 

por sentimentos de tensão, pensamentos preocupados e mudanças físicas como 

aumento da pressão arterial (BANDELOW; MICHAELIS; WEDEKIND, 2017). 

 

As fobias específicas (isoladas) são os transtornos de ansidade mais comuns 

afetando cerca de 10,3%, das pessoas ansiosas. Em segundo lugar vem o 

transtorno do pânico com ou sem agorafobia, com uma prevalência de 6,0%, 

seguido pelo transtorno de ansiedade social (também chamado de fobia social; 

2,7%) e transtorno de ansiedade generalizada (TAG; 2,2%) (KESSLERetal., 2012). 

Ainda assim, faltam evidências sobre se esses distúrbios que veem se tornando se 

frequentes nas últimas décadas. Mas sabe-se que as mulheres têm 1,5 a duas 

vezes mais chances de receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade do que 

os homens (CHISHOLMet. al., 2016). 

A conceituação atual da etiologia dos transtornos de ansiedade inclui uma 

interação de fatores psicossociais, por exemplo, adversidade infantil, estresse ou 

trauma e uma vulnerabilidade genética, que se manifesta em disfunções 

neurobiológicas e neuropsicológicas. O diagnóstico diferencial de transtornos de 

ansiedade inclui transtornos mentais comuns, como outros transtornos de 

ansiedade, depressão, além de doenças físicas como doenças coronárias ou 
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pulmonares, hipertireoidismo e outras (BANDELOW; MICHAELIS; WEDEKIND, 

2017). 

 
5.2 Dados epidemiológicos 

 
 Os transtornos mentais “afetam indivíduos em diferentes faixas etárias” e, “podem ser 

manifestações iniciais e menos específicas de transtornos mentais mais graves, além 

de causarem prejuízo nas relações sociais e no aproveitamento escolar dessa 

população” (PATEL et al., 2007 apud LOPES et al., 2016, p.2s). “A identificação 

precoce dos seus principais fatores de risco pode contribuir para intervenções 

específicas e melhor prognósticos”(LOPES et. al., 2016, p.2s). 

Quando se trata dos TMC,  

[...] pesquisas demonstram elevadas prevalências de depressão maior e 
ansiedade, com índices oscilando nas diferentes regiões do mundo, a 
citar,respectivamente, seus valores máximos, 14,5 e 15,5% na Ásia; 73,6 e 
81,8% na Europa; 49,8 e 69,7% na América Latina; e 47,0 e 43,7% no Norte 
da África (BAXTER et. al., 2016apudSILVA et al., 2019). 

O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da 

população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). E novos dados 

mostram que 86% dos brasileiros sofrem de ansiedade e/ou depressão (ANAMT, 

2017). 

A depressão afeta quase 6% da população brasileira (11.548.577), já os 

distúrbios ligados à ansiedade afetam 9,3% (18.657.943). As poucas formas de 

reconhecimento e o difícil acesso aos tratamentos para depressão e ansiedade 

ocasionam uma perda econômica global estimada de mais de um trilhão de dólares 

americanos a cada ano (OPAS, 2017).  

 
 
5.3 A unidade básica de saúde e o acolhimento ao paciente com sofrimento 

mental 

 
A saúde mental vem conquistando lugar nas políticas públicas devido ao 

fato de que as pessoas portadoras de algum sofrimento psíquico ter suas 

atividades cotidianas e relacionais prejudicadas, consequências também 

intrínsecas ao fato dessas pessoas vivenciarem o preconceito, exclusão, e o 

estigma que historicamente a saúde mental carrega (SOARES et al., 2015). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada através da 

portaria Nº2.436 de 21 de setembro de 2017, estabelece atribuições a todos os 
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profissionais da Atenção Primária à Saúde, das quais estão: realizar o cuidado 

integral à saúde da população; realizar ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde e prevenção de doenças e agravos; participar do 

acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando 

classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, 

responsabilizando se pela continuidade da atenção e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo (BRASIL,2017). 

Sabendo que a Atenção Primária a Saúde e a porta de entrada do paciente 

ao sistema de saúde, as demandas de saúde mental também devem ser 

acolhidas pelos profissionais da APS, e quando necessário encaminhado ás 

unidade especializada, como CAPS. Assim, torna-se necessário que o 

atendimento aos pacientes com algum tipo de transtorno seja feito de forma 

cautelosa, para que o entendimento à demanda de saúde mental possa 

manifestar distorções cognitivas, para que seja realizado o atendimento de acordo 

com a sua necessidade (GARCIA et al.,2014). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado do elevado índice de 

pacientes em sofrimento mental cadastrados na ESF Américo Silva II, 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 

A ESF Américo Silva II abrange uma área com cerca de que 4 mil pessoas, 

segundo cadastro das agentes de saúde. Em condições de sofrimento mental estão 

cadastradas 501 pessoas, isto equivale a 12,5% da população assistida que é um 

número extremamente alto. A unidade recebe muitos destes pacientes, diariamente, 

e junto com o CAPS da cidade tenta realizar o melhor atendimento a estes 

pacientes. Mas o que o colocou como problema que necessita de maior intervenção 

por parte da equipe de saúde, foi à dificuldade de se realizar um atendimento mais 

humanizado voltado para pacientes nestas condições que fica a desejar por causa 

da enorme quantidade de atendimentos em demanda espontânea que a unidade 

recebe diariamente. 

Quando falamos de saúde mental nos deparamos com inúmeros problemas, 

inclusive aqueles que são mascarados por falta de atendimento adequado e 

humanizado, e os usos excessivos de benzodiazepínicos e antidepressivos. Além 

dos problemas de cunho social como intolerância, falta de orientação da família, 

dificuldade de inclusão social e o preconceito. 

Falta de acompanhamento adequado aos pacientes com saúde mental 

comprometida, devido à quantidade de atendimentos em demanda espontânea que 

ocorrem diariamente na unidade, cerca 40, são ineficientes as ações para a 

promoção do cuidado humanizado destes usuários, apenas 10 consultas semanais 

são direcionadas a este público. 

 
 
 
 
 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.2 Explicação do problema selecionado 

A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

problemas, é a partir das causas que ações são desenvolvidas para eliminação dos 

mesmos (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).O entendimento do problema de que 

se pretende enfrentar será a partir da identificação de suas possíveis causas.  

Na ESF Américo Silva II, essas possíveis causas podem ser dar devido: 

 Pouca interação entre a equipe de saúde da família e o CAPS acerca 

das condições do paciente em sofrimento mental, informações sobre: 

frequência nas consultas ao psicólogo, desenvolvimento de atividades 

dentro da unidade, entre outras; 

 Fatores sociais: problemas familiares, o abuso de drogas lícitas e uso 

de drogas ilícitas, acidentes, perdas de entes queridos (luto), traumas 

de maneira geral e o preconceito que exclui significativamente as 

pessoas em sofrimento mental; 

 A interrupção do tratamento, ou a falta de conhecimento da importância 

do mesmo para a qualidade de vida do paciente, por parte de sua 

família; 

 Falta de preparo da equipe de saúde da família no acolhimento ao 

paciente: isso em função da grande demanda de usuários diariamente, 

que inviabilizam o trabalho da equipe de saúde em relação aos 

pacientes em condições crônicas de saúde e dificuldade de se realizar 

um atendimento humanizado a estes casos quando não se é um 

profissional na área; 

 A falta de conhecimento a cerca dos maus usos dos medicamentos 

conhecidos como de “tarja preta” e o uso excessivo do mesmo sem 

necessidade ou indicação médica; 

 Ambiente familiar: falta de empatia da família com o paciente, falta de 

apoio e falta de conhecimento da situação, atribuindo toda a 

responsabilidade a unidade de saúde; 

 
6.3 Seleção dos nós críticos 
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Após explicação do problema, partindo de suas causas, os nós críticos foram 

estabelecidos, sendo eles: 

 Dependência de medicamentos: interrupção do tratamento e falta de 

conhecimento a cerca dos maus usos dos medicamentos conhecidos 

como de “tarja preta” e o uso excessivo do mesmo sem necessidade 

ou indicação médica.  

 Falta de preparo adequado da equipe para com o atendimento desses 

pacientes; 

 Falta de interação entre a unidade de saúde e os pacientes assistidos 

no CAPS. 

 
6.4 Desenho das operações 

 
No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como um 

instrumento para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para analisar 

a viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 

fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos das operações 

que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; qual a 

motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. E então, 

definir operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano 

ou motivar o ator que controla os recursos críticos (CAMPOS; FARIA; SANTOS 

2010).  

Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para 

cada nó crítico. 

Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema do elevado 

índice de pacientes em sofrimento mental cadastrados na ESF Américo Silva II 

Nó crítico 1 Dependência de medicamentos. 

Operação Promover o uso correto da medicação 

Projeto 
REMÉDIO BOM É O REMÉDIO CERTO. 

Resultados 

esperados 

População buscando a ESF para utilização correta dos medicamentos 

prescrevidos pelo médico. 

Produtos esperados 
- Equipe da saúde buscando orientar o paciente sobre os problemas do 

abuso de medicamentos; 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Fonte: Da autora, 2019. 

 

Quadro 3-Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema do elevado 

índice de pacientes em sofrimento mental cadastrados na ESF Américo Silva II 

- Equipe de saúde renovando receitas apenas quando o paciente passa por 

consulta; 

- Pacientes aderindo corretamente à medicação mantendo qualidade de 

vida. 

Recursos 

necessários 

Estrutural:Organização da agenda equipe, para a realização de um 

acolhimento mais humanizado para com os pacientes em sofrimento 

mental; 

Cognitivo:Capacitação da equipe executora e conscientização do paciente 

e sua família; 

Financeiro: Aquisição de materiais didáticos para informar os pacientes e 

suas famílias. 

Político:Participaçãointersetorial. 

Recursos críticos 
Financeiro: para a aquisição de recursos; 

Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto e realização; 

- 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;  

Equipe da ESF – Favorável;  

População - Desfavorável.  

Ações estratégicas Necessário a criação de uma estratégia para que a equipe se prepare para 
receber estes indivíduos de forma humanizada e acolhedora, incentivando- 
os a aderirem a tratamentos. 

Prazo 
1 mês após a criação do plano de intervenção. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica da unidade de saúde; 

Psicóloga do NASF 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Médica da unidade de saúde; 

 

Nó crítico 2 
Falta de preparo adequado da equipe para com o atendimento desses 
pacientes. 

Operação Reorganizar a equipe para o atendimento adequado ao paciente 

Projeto 
A ESF CUIDA BEM DE VOCÊ 

Resultados 

esperados 

- Equipe de saúde preparada para realizar o atendimento humanizado ao 

paciente em sofrimento mental, aumentando o número de consultas que são 
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Fonte: Da autora, 2019. 

Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema do elevado 

índice de pacientes em sofrimento mental cadastrados na ESF Américo Silva II 

feitas semanalmente. 

Produtos 

esperados 

- Equipe de saúde comprometida em retirar informações do paciente de forma 

ética e humanizada; 

- Aumento do número de consultas. 

Recursos 

necessários 

Estrutural:Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Capacitação da equipe e mudança na agenda da ESF; 

Financeiro:Aquisição de recursos didáticos para informar os pacientes; 

Político: Mobilização intersetorial. 

Recursos críticos 
Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha; 

- Reorganização da agenda da equipe para a colocação da operação em 

prática; 

- Capacitação dos profissionais para a realização da escuta qualidade. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da ESF – Favorável.  

Ações 
estratégicas 

Não é necessário 

Prazo 
3 meses para dar início as atividades. 

Responsável pelo 
acompanhamento 
das ações 

ESF 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 
Médica da Unidade de Saúde; 

 

Nó crítico 3 Falta de interação entre a unidade de saúde e os pacientes assistidos no 

CAPS. 

Operação .Melhorar o relacionamento e a troca de informações sobre os pacientes entre 

o CAPS e a unidade de saúde. 

Projeto 
ESF E CAPS UNIDOS DEIXAM SUA VIDA MELHOR. 

Resultados 

esperados 

- Estreitar a relação entre o CAPS e a ESF para melhor realizar o atendimento 

ao paciente em sofrimento mental da comunidade, buscando a melhora na 

sua qualidade de vida. 

Produtos 

esperados 

- Responsabilizar um profissional da equipe para a comunicação com o 

CAPS. 



31 
 

Fonte: Da autora, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

necessários 

Estrutural:Responsabilizar um profissional da equipe para realizar a 

comunicação com o CAPS semanalmente; 

Cognitivo:Capacitar o profissional;  

Financeiro: Não há necessidade 

Político:Apoiointersetorial. 

Recursos críticos Treinamento do profissional da equipe para realizar o acompanhamento do 

paciente no CAPS. 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe do ESF – Favorável.  

Ações 
estratégicas 

Não é necessário.  

Prazo Imediatamente após a criação do plano de intervenção. 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Secretária da ESF Américo Silva; 

Médica da unidade de saúde; 

Psicóloga do CAPS. 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 

Médica da Unidade de Saúde; 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A equipe de saúde deve ser responsável por acolher os pacientes com 

transtornos mentais atuando em frente e em prol a eles, por estarem ligadas ao 

seu território de atuação, proporcionando uma melhora na qualidade de vida da 

comunidade. Sendo assim é essencial que a equipe esteja devidamente 

capacitada para realizar o atendimento humanizado, e resolutivo com a demanda 

dousuário, para que a qualidade da produção de saúde seja determinante no 

cuidado do paciente. 

Espera-se com a realização do trabalho que as ações tomadas para a 

redução do problema sejam capazes de melhor o processo de trabalho da equipe 

de saúde da família, levando a comunidade a buscar atendimento na unidade 

quando estiverem enfrentando algum problema de saúde mental.Sabe-se que 

nestes casos o apoio da família e da sociedade de forma geral é essencial para a 

melhora do paciente. 
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