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RESUMO 
 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tematiza o contexto da saúde mental na 
Atenção Básica no município de Santo Antônio do Amparo - Minas Gerais, 
identificando a prática desenvolvida pela Equipe de Saúde da Família (ESF) e os 
principais problemas da área de abrangência nesse campo de atuação. O presente 
trabalho apresenta um breve histórico sobre o município, o sistema municipal de 
saúde, a Equipe de Saúde da Família Paulo Gonçalves Lage, seu território e sua 
população. Tem como objetivo realizar um projeto de intervenção para 
identificar/analisar os problemas na atenção aos portadores de transtorno 
psiquiátrico, cadastrados na ESF Paulo Gonçalves Lage, no município de Santo 
Antônio do Amparo/MG. Apresenta um projeto de intervenção realizado pela equipe 
de saúde da família, o qual foi elaborado de acordo com o método de Planejamento 
Estratégico Situacional (PES), após a elaboração do diagnóstico situacional. O 
público-alvo deste trabalho é a população adscrita da ESF e o problema identificado 
como prioritário foi o elevado número de atendimentos de pacientes em sofrimento 
psíquico. Dessa maneira, buscou-se elaborar ações neste projeto de intervenção 
que visam a garantir melhor qualidade no atendimento e no acompanhamento 
desses pacientes, como consultas periódicas, reuniões com pacientes e familiares, 
contato diário com esses pacientes e visitas domiciliares. Para a construção deste 
projeto foi realizada uma revisão de literatura em setembro de 2017, na Biblioteca 
Virtual em Saúde , na base de dados da Scientific Eletronic Library Online( SciELO).  
  
 
 
 
 
 

Palavras Chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Saúde 
Mental.  
 

 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 

This study concludes the course on mental health in Primary Care in the municipality 
of Santo Antônio do Amparo - Minas Gerais, identifying the practice developed by the 
Family Health Team (ESF) and the main problems in the area of performance. The 
present work also presents a brief history about the municipality, the municipal health 
system, the Family Health Team Paulo Gonçalves Lage, its territory and its 
population. Thus, the objective of this work is to carry out an intervention project to 
identify / analyze the problems in the attention to the patients with psychiatric 
disorder, enrolled in the FHS.In addition, it presents an intervention project carried 
out by the family health team of the PSF, which was elaborated according to the 
Strategic Situational Planning (PES) method, after the elaboration of the situational 
diagnosis. The target audience for this study is the population affiliated with the FHS, 
and the problem identified as a priority was the high number of patients in 
psychological distress. In this way, it was tried to elaborate actions in this intervention 
project that aim to guarantee better quality in the attendance and the follow-up of 
these patients, like periodic consultations, meetings with patients and relatives, daily 
contact with these patients and domiciliary visits.For the construction of this project a 
literature review was carried out in September 2017. The databases accessed were 
Scielo (Scientific Electronic Library Online), VHL and Pub Med. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Mental Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breves informações sobre o município de Santo Antônio do Amparo – 

Minas Gerais 

A cidade de Santo Antônio do Amparo, em  Minas Gerais, tem esse nome 

devido a dois motivos históricos. Manoel Ferreira Carneiro, de origem portuguesa, 

chamado popularmente de “Jangada”, ao passar pelas terras, aproximadamente, em 

1778, viu que estas possuíam grandes capacidades produtivas, o que o fez negociar 

uma troca com o dono das terras. Ao trocar um capote de inverno, devido ao frio da 

região, por uma fazenda com numerosos escravos com o dono das terras, `Jangada` 

acomodou-se na região (IBGE, 2010). 

Após alguns anos, um escravo desapareceu. Devido a isso, o filho de 

“Jangada”, fez uma promessa a Santo Antônio, caso ele trouxesse o escravo de 

volta, iria construir uma capela no lugar mais alto da região (IBGE, 2010). Assim, 

após algum tempo, o escravo apareceu dizendo que Santo Antônio o havia guiado. 

Como prometido, o escravo construiu uma capela e em seu entorno, com o passar 

dos anos, foi crescendo o povoado que mais tarde tornou-se município (IBGE, 

2010). 

Existiam duas minas d´água uma de cada lado, onde crescia uma planta 

chamada esporão, tipo de trepadeira, muito comum na região, que se alastrava por 

cima de outras árvores formando uma espécie de caramanchão.  

Este local servia de amparo aos viajantes que por alí passavam em direção ao 

Circuito do ouro, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e Goiás. Alí abasteciam seus 

cantis, faziam suas refeições e pernoitavam para descanso (IBGE, 2017).  

Dessa maneira, Santo Antônio refere-se ao milagre e Amparo à estadia dos 

viajantes e tropeiros que descansavam debaixo dos coqueiros da região (IBGE, 

2010). 

Santo Antônio do Amparo está localizado na mesorregião do oeste de Minas 

Gerais e possui como municípios limítrofes: Oliveira, Santana do Jacaré, Perdões e 

Bom Sucesso (IBGE, 2010). O acesso ao município dá-se pela Rodovia Fernão Dias 

– BR 381. De acordo com o IBGE (2010), a população era de 17.345 pessoas e a 

densidade demográfica de 35,48 habitantes/km².  

O município tem aproximadamente 86% dos domicílios com esgoto sanitário 

adequado e aproximadamente 16% dos domicílios urbanos em vias públicas com 
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adequada urbanização, ou seja, há bueiros, calçadas, pavimentações e meio-fio 

(IBGE, 2010).  O abastecimento de água para a população da cidade dá-se por meio 

da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG) por meio de água 

previamente tratada, sendo os reservatórios importantes indicadores de nível de 

abastecimento de água e seu volume está sujeito a questões como divisões 

regionais, clima e temperatura. 

Possui o clima tropical de altitude, com um verão chuvoso e um inverno frio. O 

relevo é caracterizado por terras onduladas e montanhosas, as quais são as mais 

férteis do município. Nestas regiões existiam florestas com madeira de lei. No 

entanto, a maioria dessa área foi ocupada pelo cultivo das lavouras de café. A região 

possui numerosas nascentes de cursos de água. (IBGE, 2010).  

A cidade possui poucas opções de lazer e apenas duas festas da cidade 

anuais. A atividade econômica gira a maior parte em torno das lavouras de café. A 

cidade possui duas cooperativas de cafés e várias cafeterias, galpões de secagem e 

armazenamento de café. 

Além disso, a cidade possui uma agência de correios, um Banco do Brasil, um 

Banco Itaú e um Banco Bradesco. 

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

A cidade de Santo Antônio do Amparo conta com seis Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), sendo quatro localizadas na zona urbana e duas localizadas na zona 

rural, todas com 100% de cobertura Sistema Único de Saúde (SUS). Possui, ainda, 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Rede de Farmácia de Minas, 

um Laboratório no Hospital Regional; uma equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família (NASF) modalidade 1 e um ambulatório localizado no centro da cidade com 

atendimento em diversas especialidades, como ginecologia e obstetrícia, ortopedia, 

cardiologia, cirurgia geral e urologia.  

Além disso, o município possui um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

conta com atendimento psiquiátrico de vinte horas semanais. Sua equipe é 

composta por um Médico, uma Terapeuta Ocupacional (TO), uma Enfermeira, uma 

Psicóloga e duas Técnicas em Enfermagem. 

Os Sistemas de Referência e Contrarreferência são realizados em Hospitais 

de Belo Horizonte, Divinópolis, Pouso Alegre, São Paulo, Varginha, Pouso Alegre e 
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Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Micro Região de Santo 

Antônio do Amparo e Campo Belo.  

Quanto aos recursos em saúde, de acordo com dados do IBGE (2010), a 

cidade possui: 

 Dois estabelecimentos de saúde com apoio à diagnose e terapia total; 

 Um estabelecimento de saúde com atendimento ambulatorial em diversas 

especialidades, distribuído entre atendimentos privados e conveniados ao 

SUS; 

 Cinco estabelecimentos de Saúde com atendimento odontológico;  

 Um estabelecimento de saúde que presta serviço ao SUS UTI/CTI; 

 73 leitos para internação em estabelecimentos de saúde privados 

conveniados ao SUS; 

 Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Paulo Gonçalves Lage, seu Território e sua 

População 

 A Equipe de Saúde da Família (ESF) Paulo Gonçalves Lage tem uma equipe  

multiprofissional composta por um Médico do Programa Mais Médicos, uma 

Enfermeira, dois Técnicos em Enfermagem, uma Cirurgiã Dentista, um Auxiliar em 

Saúde Bucal (ASB) e quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

A cidade possui um NASF e sua equipe é composta por um profissional de 

Educação Física, um Psicólogo e uma Nutricionista. 

Atualmente, a sede da ESF localiza-se no Povoado Fagundes e a equipe 

atende a 2600 pacientes. A infraestrutura da sede possui uma sala de Dentista, uma 

sala de atendimento médico, uma sala de enfermagem, uma sala para vacinas, uma 

sala de recepção, uma cozinha e dois banheiros. 

Os atendimentos são realizados semanalmente de segunda a sexta-feira, 

com consultas agendadas e de urgência na atenção ao idoso, à criança, ao adulto e 

à mulher.  A equipe realiza visitas domiciliares, desenvolve ações de puericultura, 

vacinação, coleta de exames citopatológicos. São realizados grupos de apoio aos 

pacientes tabagistas. 
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1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 

As ações para o melhor monitoramento dos indicadores de saúde são 

definidas por meio de reuniões mensais realizadas pela equipe multiprofissional da 

ESF. Dessa forma, durante a realização do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) com a equipe, foram identificados alguns fatores que dificultam o processo de 

trabalho, como: 

 Número elevado de pacientes hipertensos e diabéticos; 

 Risco aumentado de obesidade em algumas crianças atendidas; 

 Dificuldade de alguns profissionais em identificar os pacientes 

portadores de sofrimento psíquico; 

 Asma; 

 Tabagismo. 

Por outro lado, foram identificados alguns fatores facilitadores do processo de 

trabalho como: 

 Agendamento de consultas; 

 Disponibilidade de carro e motorista para realização de consultas 

domiciliares; 

 Médico da ESF pós graduado em Psiquiatria, sendo, portanto, 

altamente capacitado a atender os pacientes com transtorno psíquico;  

 Acolhimento da equipe da ESF. 

 

1.5 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

O quadro 1 demonstra a classificação de prioridades para os problemas 

identificados no diagnóstico da Equipe de Estratégia de Saúde da Família Paulo 

Gonçalves Lage e foi selecionado o problema “elevado número de pacientes com 

sofrimento psíquico” para a elaboração do plano de ação.  

A planilha foi construída e os problemas foram identificados, analisados e 

selecionados quanto à prioridade, de acordo com os seguintes critérios:  

- Valores: alto, médio ou baixo para a importância do problema; 

- Urgência em resolver o problema;  
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- Capacidade de enfrentamento pela equipe responsável pelo projeto. 

Finalmente, foram enumerados os problemas por ordem de prioridade a partir 

do resultado da aplicação dos critérios de seleção. 

 

Quadro 1 Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família Paulo Gonçalves Lage, no município de 

Santo Antônio do Amparo, Estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevado número 

de pacientes 

com transtornos 

psíquicos 

Alta 10 Parcial 01 

Uso incorreto de 

psicotrópicos 

Alta 07 Parcial 02 

Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica (HAS) 

Alta 05 Parcial 03 

Asma Alta 04 Parcial 04 

Diabetes Mellitus 

(DM) 

Alta 03 Parcial 05 

Tabagismo        Alta       02          Parcial                      06 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

A Atenção Básica (AB), em especial a Estratégia de Saúde da Família, 

configura-se como o local adequado para acolher e acompanhar os pacientes que 

apresentam algum tipo de transtorno mental. No entanto, algumas pesquisas 

referem que há escassez de planejamentos para as necessidades em saúde mental. 

Outros estudos demonstram que alguns profissionais de saúde sentem medo de 

parte dos pacientes que são atendidos. Contudo, é necessário lembrar que o 

atendimento a esse tipo de paciente envolve reconhecer e conviver com as 

diferenças (MAINARDE et al. ,2014). 

Dessa forma, a fim de efetivar alguns dos direitos e diretrizes preconizadas 

pelo SUS, como a integralidade do cuidado ao paciente, o Ministério da Saúde 
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propôs o modelo matricial de suporte, que concede apoio especializado em saúde 

mental às equipes de ESF. Algumas das atribuições desse suporte são as ações 

específicas e os atendimentos em grupo (MAINARDE et al.,  2014). 

O empenho dos profissionais que constituem o SUS está diretamente 

relacionado à sua eficiência. Dessa forma, o SUS se depara com alguns problemas, 

como as dificuldades e descuidos de alguns gestores com a saúde pública, o que 

contribui para dificultar o atendimento de excelência aos pacientes com sofrimento 

psíquico (OLIVEIRA; LEME; GODOY, 2009). 

Buscando diminuir os preconceitos frente aos pacientes com transtorno 

mental, a inserção deles na sociedade é fundamental, o que contribui para a criação 

de vínculos e ampliar as trocas sociais (SOUZA et al 2012). 

Outro ponto importante é a educação continuada dos profissionais de saúde. 

Torna-se necessário maior investimento nos currículos dos profissionais de saúde, 

conforme as necessidades de demanda e de prioridade do SUS e de cada ESF; 

formação de especialistas já preparados a enfrentar as atuais realidades da AB. 

Somente assim, com uma efetiva formação e educação continuada desses 

profissionais, será viável amenizar ou extinguir alguns dos problemas de grande 

parte das ESF (SOUZA et al., 2012). 

O profissional de saúde que atende pacientes com transtornos mentais tem a 

natureza de seu trabalho em torno de si mesmo, ou seja, utiliza recursos afetivos, 

atenção, liderança, confiança, apoio, no cuidado a este paciente (SOUZA et al. 

2012). 

. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A cidade possui grande demanda de atendimentos relacionados aos transtornos 

psíquicos. Geralmente são atendidos pelo médico da ESF Paulo Gonçalves Lage 10 

pacientes por turno e geralmente 20 pacientes semanais que apresentam algum tipo 

de transtorno psiquiátrico. Dos pacientes com transtornos psiquiátricos que são 

atendidos pelo médico da ESF, apenas 15 são atendidos também pelo CAPS          

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e, na maioria, é possível realizar o 

atendimento na própria equipe pelo médico da unidade, pois ele é pós graduando 

em psiquiatria. Nos atendimentos psiquiátricos, quando os pacientes estão 

controlados, há a renovação de receitas. 

 Além disso, há casos em que os pacientes fazem o uso indiscriminado de 

medicamentos psicotrópicos e são muito resistentes a aderirem ao uso de 

medicações prescritas. Há casos em que algumas medicações foram prescritas por 

outros profissionais de forma indevida e os pacientes resistem a interromper o uso. 

Para o atendimento desses pacientes, é realizada a triagem pela enfermeira 

da equipe e, posteriormente, são atendidos pelo médico. 

Diante desses motivos, foi escolhido como tema principal o elevado número 

de pacientes com sofrimento psíquico e o uso indiscriminado de psicofármacos, haja 

vista a necessidade de ser traçado um plano de ação com o objetivo de melhorar o 

atendimento a esses pacientes e orientar os usuários quanto ao uso correto desses 

tipos de fármacos. 
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3 OBJETIVO 
 
 

Elaborar um projeto de intervenção para identificar/analisar os problemas na 

atenção aos portadores de transtorno psiquiátrico, cadastrados na ESF Paulo 

Gonçalves Lage, localizada no município de Santo Antônio do Amparo/Minas Gerais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 
 

  

4 METODOLOGIA 
 
 

Este trabalho apresenta um projeto de intervenção realizado pela equipe de 

saúde da família do PSF Paulo Gonçalves Lage localizado na cidade de Santo 

Antônio do Amparo, Minas Gerais. Foi elaborado de acordo com o método de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), após a elaboração do diagnóstico 

situacional (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) tem um enfoque a partir de 

problemas, capaz de disponibilizar, por meio da explicação situacional, um ponto de 

vista abrangente, de caráter totalizante e rigoroso que fundamenta a ação do ator 

que deve, sempre que possível, estar envolvido na resolução dos problemas 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

No enfoque do PES, destacam-se a análise e construção de viabilidade do 

plano, a flexibilidade frente às mudanças da cena e a noção de planejamento 

vinculado à ação, aos resultados e impactos reais. Desse modo, O PES é 

considerado um enfoque complexo e adaptável para o nível local, capaz de apoiar 

iniciativas e proporcionar ferramentas adequadas de análise e intervenção de cada 

realidade (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O público-alvo é a população adscrita da ESF e o problema identificado como 

prioritário foi o elevado número de atendimentos de pacientes em sofrimento 

psíquico. Dessa maneira, buscou-se elaborar ações neste projeto de intervenção 

que visam a garantir melhor qualidade no atendimento e no acompanhamento 

desses pacientes, como consultas periódicas, reuniões com pacientes e familiares, 

contato diário com esses pacientes e visitas domiciliares. 

Foi realizada uma revisão de literatura em setembro de 2017, na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), na base de dados acessda Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO). 

 Os descritores utilizados na construção deste trabalho foram: Estratégia 

Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, Saúde Mental.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
5.1 Atendimento aos Pacientes com Transtornos Psíquicos na Atenção Básica 
 

Desde a década de 80, a transformação do modelo de assistência ao 

paciente com transtorno psiquiátrico é conhecida como a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. A atual política nacional de saúde mental tem como objetivo reverter a 

lógica excludente e segregadora presente nos hospitais psiquiátricos, substituindo-

os por outros dispositivos assistenciais como os Centros de Atenção Psicossociais 

(CAPS), as Residências Terapêuticas, os Centros de Convivência, as Unidades 

Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG) e  as ações  presentes na atenção básica 

 (BRASIL, 2005). 

Essa mudança de paradigma no cuidado ao paciente com sofrimento psíquico 

representa um desafio aos gestores municipais de saúde, pois devem adaptar e 

desenvolver estratégias e mudanças de forma democrática quanto ao atendimento 

desse paciente (SOUZA et al., 2007). A reabilitação psicossocial é a diretriz a ser 

seguida no processo de inclusão social da pessoa em sofrimento psíquico. 

Entendemos a reabilitação psicossocial como uma exigência ética, “um 

processo de reconstrução, um exercício pleno da cidadania e, também de plena 

contratualidade nos três grandes cenários: habitat, rede social e trabalho com valor 

social” (SARACENO, 1999, p. 16). Nesse processo, estão incluídas a valorização 

das habilidades de cada indivíduo, as práticas terapêuticas que visam ao exercício 

da cidadania, a postura dos profissionais, usuários, familiares e sociedade frente à 

doença mental, as políticas de saúde mental transformadoras do modelo 

hegemônico de assistência, a indignação frente às diretrizes sociais e técnicas que 

norteiam a exclusão das minorias, dos diferentes. 

Nesse contexto, o objetivo da reabilitação não pode ser aquele que faz 

“com que os fracos deixem de ser fracos para poderem estar em jogo com os fortes 

e sim que sejam modificadas as regras do jogo, de maneira que desse participem 

fracos e fortes, em trocas permanentes de competências e de interesses” 

(SARACENO, 1999, p.113). 

Sabendo que a porta de entrada do sistema de saúde é a atenção primária, 

salientamos que a Estratégia de Saúde da Família (ESF) deve prestar atendimento a 

este paciente na comunidade, junto à família, buscando a promoção da saúde 
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mental e o acompanhamento desses pacientes e de suas famílias. Portanto, o novo 

modelo assistencial preconiza um atendimento humanizado que busca a sua 

reabilitação psicossocial (SOUZA et al. 2007). 

O número de pessoas que sofrem de transtornos psíquicos aumenta 

consideravelmente na sociedade e constatamos que a Atenção Básica e, 

consequentemente, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) representam um lugar 

privilegiado para as ações e estratégias no cuidado (WAIDMAN et al., 2012). 

Além disso, ressalta-se que a assistência aos pacientes com transtornos 

psíquicos inclui não apenas a atenção a esses pacientes com o transtorno já 

diagnosticado, mas também ações que permitam a detecção precoce, envolvendo 

os indivíduos e familiares (WAIDMAN et al.,  2012). 

No entanto, os princípios preconizados pela Estratégia de Saúde da Família, 

como maior aproximação dos profissionais aos pacientes, assistência longitudinal e 

integral a este usuário não acontecem de forma eficaz, não atendendo, portanto, as 

necessidades de usuários e familiares (WAIDMAN et al., 2012). Constatamos, junto 

aos profissionais de saúde, a dificuldade em atender estas pessoas, ocasionada 

principalmente por uma graduação voltada quase que exclusivamente aos aspectos 

biológicos. O modelo biomédico, centrado em problemas, ainda se constitui como o 

modelo operante em nossos serviços. 

 

5.2 Tratamento dos Pacientes com Sofrimento Psíquico 

O tratamento dos pacientes em sofrimento psíquico é realizado pela equipe 

multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família a partir de oficinas terapêuticas, 

reuniões em grupo e individual, psicoterapia e tratamento medicamentoso. Esses 

tipos de tratamento tem o objetivo de buscar a reabilitação psicossocial do paciente 

(XAVIER et al., 2014).  

O tratamento medicamentoso para estes pacientes dá-se pelo uso de 

psicofármacos que atuam sobre os sintomas apresentados pelos pacientes. Os 

psicofármacos como, por exemplo, os neurolépticos ou antipsicóticos inibem 

algumas funções psicomotoras, além de diminuírem alguns sintomas como as 

alucinações e os delírios (XAVIER et al., 2014). 

No entanto, o uso de psicofármacos pelos pacientes não extingue o índice de 

internações e recaídas, pois se percebe que após alívio dos sintomas, alguns 
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pacientes abandonam o tratamento. Além disso, um dos pontos que favorecem o 

tratamento incorreto pelo paciente é o longo tempo de uso desse tipo de medicação 

(XAVIER et al., 2014). 

Nesse contexto, a fim de se obter sucesso terapêutico com o paciente em 

saúde mental, recomenda-se uma estratégia de tratamento que vise não somente o 

uso de psicofármacos, mas também as atividades como: orientação psicológica, 

reuniões com pacientes e familiares, atividades artísticas, sempre respeitando a 

vontade do paciente (XAVIER et al., 2014). Sabemos que somente a medicação não 

é suficiente para o bem estar do paciente. Apesar de inibir os sintomas 

apresentados, ela não é suficiente para que o paciente “esteja no mundo”. Valorizar 

suas habilidades, criar possibilidades de autonomia, respeitando as diferenças e o 

modo de ser e viver de cada um é condição necessária para o êxito de qualquer 

proposta terapêutica. 

A família tem grande importância na participação da vida do indivíduo com 

transtorno psíquico, pois a partir da presença dos familiares, os pacientes se sentem 

mais acolhidos e têm o apoio diante de todas as situações relacionadas ao 

transtorno que possuem. Além disso, com o apoio da equipe de Saúde da Família, 

os familiares ganham um aprendizado sobre a doença mental, sobre as formas de 

melhor lidar com as crises, além de participarem ativamente da adesão do paciente 

ao tratamento (MARTINS; GUANAES-LORENZI, 2016).  

Espero que este trabalho contribua para um melhor acolhimento e 

atendimento dos portadores de transtornos mentais da ESF Paulo Gonçalves Lage, 

de forma que haja mais participação e adesão aos tratamentos pelos pacientes, 

devolvendo, àqueles que perderam, devido à doença, suas possibilidades e 

potencialidades, pois são indivíduos merecedores e detentores do direito à 

assistência e ao cuidado. 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO  
 

 

O trabalho em atenção primária à saúde depende de atores envolvidos no 

processo em que a sintonia, a coordenação e a avaliação das atividades são 

essenciais. 

A realização desse trabalho prioriza ações articuladas entre os atores e entre 

a população adscrita no território da Estratégia de Saúde da Família. 

Nesse contexto, para a construção deste trabalho foi utilizado o método de 

Estimativa Rápida que é classificado como ideal no alcance de dados sobre 

problemas e os recursos necessários para enfrentá-los em curto período de tempo, 

além de ser de baixo custo. 

Portanto, o método é importante, pois propicia o planejamento das ações. 

Tem como principal objetivo envolver a população (atores sociais - autoridades 

municipais, organizações governamentais e não governamentais; organizações 

religiosas; escola e outros), na identificação dos problemas e necessidades além de 

gestores ou controladores dos recursos para o enfrentamento dos problemas 

diagnosticados. 

 

 

6.1  Descrição do Problema ( terceiro passo) 

O problema “elevado número de pacientes com sofrimento psíquico” foi 

observado durante as consultas médicas no decorrer do meu trabalho na Estratégia 

de Saúde da Família Paulo Gonçalves Lage. Além disso, percebeu-se que grande 

número de pacientes portadores de transtornos psiquiátricos fazia uso incorreto de 

psicotrópicos. Para que fosse possível descrever o problema priorizado foram 

também utilizados alguns dados disponíveis na ESF Paulo Gonçalves Lage e na 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas 

Gerais. 

 

6.2 Explicação do Problema (quarto passo) 

 

 Pode-se considerar que existem fatores que dificultam ou limitam o 

trabalho, no âmbito de criar ações interdisciplinares pela equipe de saúde. Dentre 
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esses fatores, incluem-se a escassez de estrutura das unidades de saúde, 

destacando-se a falta de locais para reuniões de discussões coletivas com a 

participação do usuário. Além disso, há a precária educação permanente por parte 

da equipe multidisciplinar para promover atividades práticas, sem o detrimento da 

educação continuada. Há a prevalência de alternativas centradas somente no 

processo saúde-doença. 

 
6.3  Escolha dos Nós Críticos( quinto passo) 
 
 Os nós críticos que interferem na qualidade da atenção à pessoa em 

sofrimento mental foram observados nas consultas médicas, nos relatos dos 

pacientes e nos dados da ESF. Os hábitos estilos de vida pouco saudáveis 

interferem na saúde mental das pessoas. Buscar uma melhoria da qualidade de vida 

por meio da adoção de hábitos saudáveis, como exercícios físicos, alimentação 

adequada e sono regular é importante para a consecução desta meta. 

Podemos citar a estrutura fragmentada do processo de trabalho nos serviços 

de saúde. O pouco diálogo entre os profissionais, a crescente demanda pelos 

serviços, o número às vezes insuficiente de profissionais, a referência e 

contrarreferência precárias são fatores que impactam na qualidade do serviço 

oferecido. 

O uso incorreto de psicotrópicos é uma constante nos serviços. A renovação 

das receitas sem a devida avaliação do paciente, o uso indiscriminado de 

psicofármacos sem indicação médica com a consequente dependência destes 

medicamentos são problemas que precisam ser enfrentados. 

O envolvimento dos familiares é um ponto indispensável, pois os pacientes se 

sentem mais acolhidos e a chance de aderirem e prosseguirem o tratamento 

aumenta. Além disso, os familiares ajudam em todos os processos de etapa da 

doença, quando acolhidos pelos serviços. Dessa forma, é indispensável que a 

equipe de saúde da família contemple ações de cuidado e educação em saúde para 

as famílias, orientando-as e ajudando-as no que for necessário. 

 

 

6.4 Desenho das Operações (sexto passo) 
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Quadro 2: Desenho das Operações para Enfrentamento dos Nós Críticos referentes 

ao problema “elevado número de pacientes com sofrimento psíquico” na ESF Paulo 

Gonçalves Lage e na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Santo Antônio do 

Amparo, Minas Gerais. 

 

Nó crítico Operação/ 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos 
esperados 

Recursos 
necessários 

 
- Hábitos e 
estilos de 

vida, como 
alimentação, 

sono e 
caminhada 

 

 
Mais Saúde 
 
Planejar 
reuniões e 
discutir sobre 
alimentação, 
sono e 
exercícios 
físicos com a 
equipe 
multidisciplinar. 
Mudança no 
estilo de vida 

Melhora da 
qualidade do 
sono dos 
pacientes e 
diminuição 
da 
ansiedade. 

Caminhada da 
saúde sob-
responsabilidade 
do NASF e 
palestras 
educativas sob-
responsabilidade 
da equipe da 
ESF. 

Cognitivo: 
informações 
educativas 
sobre hábitos 
de vida 
saudável  
 
Financeiro: 
aquisição de 
Panfletos e 
cartilhas do 
SUS. 
 
Organizacional: 
adesão 
comunitária.  

 
- Estrutura 
fragmentada 
do processo 
de trabalho 
dos serviços 
de saúde; 
 

 
Estrutura 
 
Solicitar apoio 
do serviço do 
NASF e de 
profissionais 
de psiquiatria. 

 
Melhoria do 
atendimento 
e do fluxo de 
referência e 
contra 
referência. 

 
Serviço 
organizado e 
formalizado em 
Saúde Mental. 

 
Organizacional: 
articulação 
entre os 
setores. 
 
Cognitivo: 
elaboração e 
formalização 
de cuidados. 

 
- Uso  
incorreto de 
psicotrópicos. 

Receita Legal 
 
Marcação de 
consultas. 

Colaboração 
do paciente. 

Articulação entre 
os setores. 

 
Organizacional: 
aceitação do 
paciente. 
 
Cognitivo: 
mudança de 
atitude. 

 
Fonte: Autoria Própria (2018). 

 
6.5 Recursos Críticos(sétimo passo) 
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Quadro 3: Recursos Críticos referentes ao problema “elevado número de pacientes 

com sofrimento psíquico” na ESF Paulo Gonçalves Lage e na Secretaria Municipal 

de Saúde da cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. 

Operação Recursos  críticos 
 

Mais Saúde Cognitivo: mudança de estilos de vida. 
 
Político: organização de agendas da 
equipe e do NASF. 

Estrutura   
Organizacional: articulação entre os 
setores. 

Receita Legal  
Cognitivo: mudança de atitude, 
aceitação e colaboração do paciente. 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 
6.6 Viabilidade (oitavo passo) 
 
 
Quadro 4: Viabilidade do Plano de Intervenção referente ao problema “elevado 

número de pacientes com sofrimento psíquico” na ESF Paulo Gonçalves Lage e na 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas 

Gerais. 

Operações/ 
Projetos 

Recursos 
críticos 

Ator que 
controla 

Motivação Ação 
Estratégica 

Mais Saúde 
 
Oferecer 
recursos 
educacionais. 

Cognitivo:  
 Criação de 
grupos 
educativos 

Médico e 
usuários. 

Favorável dos 
usuários: 
parte deles é 
favorável, 
parte é 
indiferente. 

Palestras na 
ESF em 
seguida 
conversa de 
experiências. 

Estrutura 
 
Solicitar apoio 
ao serviço de 
psiquiatria 

Organizacional: 
Prontuários de 
psiquiatria 
completos e 
articulação 
entre setores 
de saúde. 

Secretaria de 
Saúde 

Favorável. Apresentar a 
proposta à 
Secretaria de 
Saúde. 

Receita Legal 
Capacitar os 
profissionais 
médicos 
quanto à 
prescrição de 
psicotrópicos. 

Cognitivo: 
mudança de 
atitude. 

Profissionais 
médicos. 

Parte é 
favorável e 
parte é 
indiferente. 

Remanejamento 
farmacológico. 
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6.7  Plano Operativo ( nono passo). 
 
 
Quadro 5: Plano de Intervenção a ser realizado referente ao problema “elevado 

número de pacientes com sofrimento psíquico” na ESF Paulo Gonçalves Lage da 

cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. 

Operações Resultados Produtos Ações 
Estratégicas 

Responsável Prazos 

 
Mais Saúde 

Construção 
coletiva de 
novos 
hábitos 
alimentares 
para 
higienização 
do sono e da 
ansiedade. 

Programa 
de 
caminhada. 

Cartazes e 
convites para 
a população 
na ESF e 
apresentar o 
projeto para 
gestores. 

 
Profissional de 
Educação 
física 
e nutricionista. 

Dois 
meses 
para o 
início 
das 
atividad
es após 
a 
constru
ção do 
plano 
de 
ação. 

 
Estrutura 
Melhor  
comunicaçã
o entre os 
profissionai
s e setores. 

Retorno dos 
especialistas 
em relação 
aos casos 
referenciado
s. 

Contado 
com 
especialista
s efetivo 
via e-mail e 
relatório de 
referência 
e contra 
referência. 

Discutir a 
proposta em 
reunião na 
Secretaria de 
Saúde e 
solicitar 
ajuda de 
gerências de 
saúde. 

Médico e 
coordenador 
da ESF. 

Seis 
meses. 

 
Receita 
Legal 
Prescrição 

Conscientiza
-ção do 
usuário 
sobre o uso 
correto de 
psicotrópicos
. 

Prescrições 
coerentes 
visando o 
uso 
racional de 
psicotrópic
os. 

Apoio do 
farmacêutico 
e mudanças 
de 
paradigmas. 

Médico e 
farmacêuticos. 

Um 
ano. 

Fonte: Autoria Própria  (2018). 
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6.8 Gestão do Plano (décimo passo) 
 
6.8.1 Acompanhamento das Operações 
 
Operação: Mais Saúde referente ao problema “elevado número de pacientes com 

sofrimento psíquico” na ESF Paulo Gonçalves Lage da cidade de Santo Antônio do 

Amparo, Minas Gerais. 

 

Produto Responsável Prazo Situação 
Atual 

Justificativa Novo 
Prazo 

Programa 
de 
caminhada 
e 
alimentação 
saudável. 

Prof. 
Educação 
física e 
nutricionista. 

Dois 
meses. 

Em 
andamento. 

O apoio do 
profissional 
de Ed. física 
via NASF 
estão sendo 
negociados. 

Quatro 
meses 

Palestras 
educativas. 

Médico e 
enfermeira. 

Dois 
meses. 

Ainda não 
iniciado. 

Planejamento. Mantido 
(dois 
meses) 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 
 
6.8. 2 Acompanhamento das Operações 
 
Operação: Estrutura referente ao problema “elevado número de pacientes com 

sofrimento psíquico” na ESF Paulo Gonçalves Lage da cidade de Santo Antônio do 

Amparo, Minas Gerais. 

Produto Responsável Prazo Situação 
Atual 

Justificativa Novo 
Prazo 

Apoio da 
equipe 
multidisciplinar 
(Psiquiatria). 

Médico. Seis 
meses. 

Em 
andamento 

Apoio da 
psiquiatria. 

Mantido 
(seis 
meses). 

Sistema de 
referência e 
contra 
referência. 

Enfermeira. Um ano. Em 
andamento. 

Apoio da 
enfermagem. 

Mantido 
(um mês). 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
 
 
 

6.8.3 Acompanhamento das Operações 
 
Operação: Receita Legal referente ao problema “elevado número de pacientes com 

sofrimento psíquico” na ESF Paulo Gonçalves Lage da cidade de Santo Antônio do 

Amparo, Minas Gerais. 
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Produto Responsável Prazo Situação 
Atual 

Justificativa Prazo 

Prescrições 
coerentes de 
psicofármacos. 

Médico. Um ano. Em 
andamento. 

Reunião com 
farmacêutico 
agendada e 
reorganização 
das receitas 
dos usuários. 

Mantido 
(um ano). 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

  



30 
 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 É de conhecimento que a Atenção Básica é considerada a porta de entrada 

do usuário aos serviços de promoção, proteção e prevenção no âmbito da saúde. 

Além disso, procura sempre buscar melhorias para os indivíduos a partir do 

conhecimento da população adscrita no território responsável por cada equipe de 

saúde da família. 

 Durante as consultas médicas foi observado grande número de pacientes 

com transtornos psiquiátricos, além daquelas que faziam uso incorreto de 

medicamentos psicotrópicos, mesmo sendo essa classe de fármacos que requer 

atenção de receita e cuidados especiais para serem prescritos devido aos riscos de 

eventos adversos e dependência. 

 A equipe da Estratégia de Saúde da Família Paulo Gonçalves Lage detectou, 

após o diagnóstico situacional, os seguintes fatores dificultadores para o processo 

de trabalho e para a melhor qualidade de vida dos pacientes que poderão ser 

trabalhados com a implantação do projeto de intervenção: 

  

 Os pacientes poderão ter melhor e mais fácil acesso às consultas com 

psiquiatra; 

 Os usuários poderão receber mais atividades educativas; 

 Os pacientes em uso de fármacos psicotrópicos serão atendidos de modo que 

as receitas sejam prescritas pelo médico psiquiatra de forma correta, evitando 

renovações desnecessárias e o uso indiscriminado; 

 Os usuários que necessitarem de uso prolongado de drogas psicotrópicas 

serão avaliados periodicamente em consultas médicas com psiquiatras; 

 Os usuários terão conhecimento sobre todos os efeitos colaterais e riscos à 

saúde com o uso incorreto de psicotrópicos. 
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