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RESUMO 
 
 

Os transtornos mentais estão entre as doenças que mais afetam as pessoas no 
mundo. Eles são as maiores causas de anos vividos com incapacidade, sendo a 
depressão a maior delas. Este estudo tem por objetivo propor um projeto de 
intervenção para melhorar a qualidade de vida de usuários portadores de 
transtornos mentais da Estratégia de Saúde da Família Landi II, da cidade de 
Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A população do estudo constituiu-se de 109 dos 
3.216 usuários do programa, de ambos os sexos, cadastrados no serviço. Foram 
levantados os dados através da consulta direta ao prontuário dos pacientes usando-
se o Método de Estimativa Rápida. Observou-se que há alta prevalência de 
transtornos mentais na população do programa Landi II: 3,4 % da população da área 
e 12,3 % dos doentes apresentam algum tipo de transtorno mental. Para elaboração 
do Plano foram seguidos os passos do Planejamento Estratégico Situacional após 
realização de uma revisão  bibliográfica acerca do tema em estudo.  Foram 
propostas as atividades intituladas: Drogas Não, Desmistificando a saúde mental e 
Viver melhor. Espera-se com este projeto de intervenção melhorar a qualidade de 
vida da população assistida pela Equipe de Saúde da Família Landi II. 
 
Palavras-chave: Prevalência. Transtornos Mentais. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Mental disorders are among the diseases that most affect people in the world. They 
are the biggest causes of years lived with disability, with depression being the biggest 
cause. This study aims to propose an intervention project to improve the quality of life 
of users with mental disorders of the Landi II Family Health Program in the city of 
Ribeirão das Neves, Minas Gerais. The study population consisted of 109 of the 
3,216 users of the program, of both sexes, registered in the service. Data were 
collected through direct consultation of patients' medical records using the Rapid 
Estimation Method. It was observed that there is a high prevalence of mental 
disorders in the population of the Landi II program: 3.4% of the population in the area 
and 12.3% of the patients present some type of mental disorder. Through the use of 
strategic situational planning and bibliographic reviews, the activities entitled: Drugs 
No, Demystifying mental health and Living better were proposed. This intervention 
project is expected to improve the quality of life of the population assisted by the 
Family Health Team. 
 
Keywords: Prevalence. Mental Disorders.  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Ribeirão das Neves é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do país. Pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte e é o sétimo 

município mais populoso do estado, reunindo 331.045 habitantes segundo 

estimativa do IBGE de 2018 (IBGE, 2018).  Foi considerado um município dormitório, 

pois a maior parte de seus moradores trabalhavam na capital mineira, ou nos 

municípios vizinhos que também fazem parte da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte.  A economia do município concentra-se na indústria e no comércio em 

geral, que emprega a população economicamente ativa. Conta com três macro-

regionais: o distrito de Justinópolis, a regional Centro e a regional Veneza.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Dividido em cinco regiões sanitárias, o serviço de saúde de Ribeirão das Neves 

está organizado da seguinte maneira: 

01 Hospital Geral e Maternidade; 

02 Unidades de Pronto Atendimento; 

01 Centro de especialidade Médica; 

01 Ambulatório de doenças Infecto parasitárias (ARDIP); 

01 Clínica de Oftalmologia; 

01 Centro Estadual de Atendimento Especializado; 

01 Centro Odontológico; 

02 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);  

02 Ambulatórios de Saúde Mental;  

01 Núcleo de Apoio Psicossocial;  

01 Núcleo de Apoio Psicopedagógico Infantil; 

01 Serviço de Transporte Sanitário; 

05 Unidades Básica de Referência; 

53 Estratégias de Saúde da Família (ESF). 

 

O fluxo desta rede de serviços funciona da seguinte maneira: 
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- Atenção Primária à Saúde: equipes de saúde da família e unidades básicas de 

saúde. 

- Pontos de Atenção à Saúde Secundários: Unidade de Pronto Atendimento à Saúde 

(UPA) e Centro de Especialidade médica e odontológica. 

- Pontos de Atenção à Saúde Terciários: Hospital São Judas Tadeu, e outros de 

Belo horizonte, sendo esses, com guias autorizadas pela regulação do Município. 

-Sistemas de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico, Assistência Farmacêutica, 

Informação em Saúde. Laboratório Municipal, Clínicas Conveniadas, Farmácia 

Central, Vigilância epidemiológica. 

- Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde, Acesso Regulado à Atenção, 

Prontuário Clínico, Cartão de Identificação dos Usuários do SUS. Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e Transporte Sanitário, Central de 

regulação, E-SUS. 

  

1.3 Aspectos da comunidade 

  

A Unidade de Saúde ESF LANDI II está situada no bairro Landi 2ª seção; 

abrange os bairros Landi 2ª seção e Tocantins. Pertence à região sanitária V, no 

distrito de Justinópolis, e faz divisa com os bairros Landi 1ª seção, Pedra Branca e 

Fazenda Severina, e tem como referência a UBR João Francisco Torres.  

 

Os bairros Landi 2ª seção e Tocantins juntos possuem cerca de 3.200 habitantes 

(Tabela 1), com 99% da população cadastrada na unidade. O território possui um 

alto índice de vulnerabilidade, com predominância no tráfico de drogas e violência 

local, desemprego e grande evasão escolar. A estrutura de saneamento básico é 

muito precária, com rede de esgoto a céu aberto, e vários pontos de lixão, com 

coleta de lixo insuficiente, assim como também faltam espaços de lazer, praças 

públicas, quadra e campo de futebol. As redes de apoio são bem limitadas assim 

como o comércio local, existindo apenas as igrejas católicas e evangélicas e duas 

pequenas mercearias e alguns bares. 
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Tabela 1 - Aspectos demográficos da População da ESF LANDI II,2019. 

FAIXA 

ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  16 15  31 

1-4  98 81 179 

5-14  243 305 548 

15-19  189 190 379 

20-29  279 308 587 

30-39  221 254 475 

40-49  197 225 422 

50-59  134 125 259 

60-69 103 122 216 

70-79   41  42  83  

≥ 80  21  16 37 

TOTAL 1.542 1.674 3.216 

 Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 

 

Aspectos epidemiológicos: 

É possível conhecer o perfil epidemiológico da população da área de abrangência da 

ESF por meio da coleta de dados disponíveis no cadastro individual da população 

(Tabela 2).   

 

 Tabela 2 – Perfil Epidemiológico da População da ESF LANDI II,2019. 

Condição de Saúde Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 19 

Hipertensos 287 

Diabéticos 121 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 

outras) 

31 

Pessoas que tiveram AVC 13 

Pessoas que tiveram infarto 19 

Pessoas com doença cardíaca 11 
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Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 07 

Pessoas com hanseníase 00 

Pessoas com tuberculose 00 

Pessoas com câncer 06 

Pessoas com sofrimento mental 109 

Acamados 08 

Fumantes 71 

Pessoas que fazem uso de álcool 98 

Usuários de drogas 87 

 Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde UBS Landi II 

 

A Unidade Básica de saúde Landi II, está situada na rua doze, número 07, no 

bairro Landi 2ª seção; é uma casa alugada, assim como 90% das Unidades de 

saúde do município, bem adaptada e conservada e adequada para a demanda e a 

população atendida (3.107) pessoas. A casa é grande com cômodos bem divididos, 

o que facilita o atendimento. A recepção é bem ampla, com uma área de espera do 

lado de fora coberta com telhado e cadeiras e bancos para a população; uma 

farmácia onde são dispensados alguns medicamentos básicos, dois consultórios 

médicos, sendo um ginecológico, uma sala de enfermagem, dois banheiros sendo 

um de funcionários e o outro externo para os usuários; uma cozinha que foi 

adaptada para sala de reunião e espaço dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

e outra área externa onde são realizados os grupos operativos. Não possui sala de 

vacina e nem sala de coleta de exames laboratoriais; também não há sala de 

pequenos procedimentos e curativos. 

 

1.5 Equipe de Saúde da Família Landi II da Unidade Básica de Saúde Landi II 

 

A equipe é composta por um enfermeiro, um médico, um técnico de 

enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde e uma auxiliar de limpeza (duas 

a três vezes na semana). Conta com uma equipe de Apoio de Matriciamento de 
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Saúde Mental, um psiquiatra e uma terapeuta ocupacional uma vez ao mês e uma 

fisioterapeuta semanal. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Landi II 

 

A Unidade de saúde funciona das 8h00 as 17h00 horas de segunda a sexta-

feira, e, para tanto, é necessário o apoio dos agentes comunitários, que se revezam 

durante a semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência, 

como recepção e arquivo.  

As Agentes Comunitárias de Saúde desempenham sua função de visitas 

domiciliares, marcação de consultas, organização do Arquivo, e atendimento da 

recepção, como já explicitado. Também selecionam aqueles pacientes mais 

debilitados e acamados para um atendimento domiciliar, seja com médico ou 

enfermeiro ou técnico de enfermagem. 

A técnica de Enfermagem acolhe os pacientes, afere a pressão arterial, peso 

e altura, e encaminha o paciente para a consulta médica, se for consulta agendada, 

ou para o Enfermeiro, se for demanda espontânea. Além disso, é responsável pela 

farmácia, entrega de medicamentos, aplicações de medicamentos injetáveis, e 

também reveza no atendimento à recepção. 

O Enfermeiro é o Gerente da Unidade, e além desta função, também faz 

atendimento de puericultura, pré-natal, coleta de material para o preventivo de 

câncer do colo uterino, e atendimento a demanda espontânea, atendendo a mesma 

em conjunto com o Médico. 

O médico fica destinado a atender as consultas eletivas (inclusive pré-natal e 

puericultura), às consultas da demanda espontânea quando o Enfermeiro encontra-

se ocupado em realizar os atendimentos domiciliares. 

Todos nós participamos das Reuniões em Equipe, como “rodas”, para discutir a 

interação entre os profissionais, o relacionamento, as dificuldades de interação e o 

funcionamento da unidade. Também é o tempo informal que temos para podermos 

nos aproximar dos colegas da ESF e reforçar nosso trabalho em conjunto e a 

proximidade entre nós. 

 

1.7  O Dia a dia da equipe Landi II 
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A equipe trabalha com agendamento de consultas, tais como pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos 

e diabéticos, acompanhamento de crianças desnutridas e visitas domiciliares. Há 

uma grande adesão aos grupos operativos ofertados na unidade, que visa trabalhar 

a prevenção e promoção em saúde de sua população, mas também atende em sua 

rotina elevado número de demanda espontânea. 

 

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

(primeiro passo)  

 

Através do diagnóstico da estimativa rápida, com informações adquiridas na 

coleta de dados da própria Unidade Básica de Saúde, foi possível identificar os 

problemas de saúde da área de abrangência e sua prevalência na população. 

 

 

Tabela 3 – Problemas de saúde do território e da comunidade do PSF Landi II, 

Ribeirão das Neves, Minas Gerais, 2019. 

Condição de Saúde Quantitativo 

(nº) 

Hipertensos 287 

Diabéticos 121 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 

outras) 

31 

Pessoas que tiveram AVC 13 

Pessoas que tiveram infarto 19 

Pessoas com doença cardíaca 11 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 07 

Pessoas com câncer 06 

Pessoas com sofrimento mental 109 

Fumantes 71 

Pessoas que fazem uso de álcool 98 

Usuários de drogas 87 

 Fonte:e-SUS,2019 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Após o levantamento dos dados e definidos os principais problemas da 

comunidade do PSF Landi II, foi possível fazer um levantamento do que é mais 

importante e mais urgente para se intervir. Quanto mais importante o problema, mais 

rápida e eficaz deve ser o plano para enfrentá-lo. 

 

Esta classificação é a que se segue no quadro abaixo. Enquanto o uso de 

drogas aparece como último problema, o problema das pessoas com transtornos 

relacionados à saúde mental apresenta-se em primeiro lugar na nossa comunidade. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família Landi II, 

Unidade Básica de Saúde Landi II, município de Ribeirão das Neves -Minas 

Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Pessoas com 

sofrimento mental 

(Saúde Mental) 

Alta 10 Parcial 1 

Diabetes mellitus 
 

Alta 6 Total  2 

Hipertensão arterial 
sistêmica 
 

Alta 6 Total  3 

Uso de álcool; 
 

Média 4 Parcial 4 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 
 
 
 



20 
 

 

 2 JUSTIFICATIVA 
 
 
Os transtornos de Saúde Mental são doenças muito prevalentes na 

população, mas nem sempre são identificadas e nem consideradas como tal, sendo 

provavelmente subdiagnosticados. Pode-se pensar que o motivo principal para esta 

conduta é que se trata de área bastante subjetiva, sem métodos diagnósticos 

concretos e palpáveis que pudessem colaborar na detecção e na definição de o que 

é doença mental. São transtornos, portanto, que basicamente só o profissional da 

saúde pode interpretar e diagnosticar, usando seu próprio conhecimento e 

experiência para o diagnóstico. Como dito, nesta área não há ajuda de métodos 

complementares: eles são inexistentes para a imensa maioria destas patologias. 

 

“Estudos têm demonstrado altas prevalências de transtornos mentais na 

população, com estimativas de 12,2% a 48,6% ao longo da vida.” (GONÇALVES e 

KAPCZINSKI, 2008, p. 1).  

Da mesma forma, a prevalência de doença mental no PSF Landi II representa 

3,4 % da população da área e 12,3 % dos doentes.  

Segundo Cruz et al. (2016), para um melhor entendimento dos transtornos 

mentais é necessário o levantamento epidemiológico da população atingida, para 

que a partir disto, haja possibilidade de delinear iniciativas e medidas que possam 

ajudar os pacientes e seu sofrimento psíquico. 

Aliada a essa dificuldade diagnóstica, segue a dificuldade terapêutica. Em 

geral, os pacientes, após o diagnóstico, iniciam tratamento terapêutico, quer seja 

com o Médico da Família, quer seja com o Psiquiatra. Contudo, este tratamento é 

eminentemente clínico/medicamentoso. Os profissionais da saúde conseguem 

abordar a Doença Mental de forma farmacológica, usando psicotrópicos 

(antidepressivos, estabilizadores do humor, antipsicóticos, ansiolítico, hipnóticos). 

Esse tratamento oferece uma melhora expressiva para os pacientes; porém alguns 

não respondem, e outros respondem parcialmente. 

Daí termos que valorizar o componente emocional. Aliás, para todas as 

doenças, a questão das emoções faz parte do adoecimento. Para as doenças da 

Saúde Mental, esta dificuldade é ainda mais expressiva. É muito difícil tratar algum 

paciente com transtorno mental apenas com a medicação. Por mais que os médicos 

das Atenção Básica e os Psiquiatras tenham condição e alguma habilidade na 
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escuta dos pacientes, o profissional mais indicado para esta função seria o 

profissional da área da Saúde Mental, ou seja, o Psicólogo. 

Não bastasse, observamos que há uma dificuldade, mesmo que em grau 

discreto, da abordagem e do acolhimento destes pacientes por parte da Equipe da 

ESF. É importante um tratamento cauteloso e diferenciado para com eles e suas 

famílias, e nem sempre estamos treinados para isso. 

Segundo Andrade (2009), na cidade de João Pessoa, Paraíba, desde 1996, 

apesar da ampliação de cuidados primários de saúde, observou-se que 90% dos 

profissionais das ESF não se sentem preparados para atender as pessoas com 

transtornos mentais e desconhecem como acolher estes pacientes adequadamente, 

com suas particularidades. O que não quer dizer que não haja interesse em ajudá-

los a superar suas dificuldades e consequentemente, minorar seu sofrimento e 

melhorar seu convívio social e familiar. 

 

Há vários prejuízos quando os transtornos mentais não são tratados, em 

vários aspectos da saúde do paciente: desde o sofrimento psíquico e/ou somático, 

até suicídios e homicídios. Imagina-se que também o impacto na qualidade de vida 

possa ser até maior que outras doenças crônicas não psiquiátricas (GONCALVES e 

KAPCZINSKI, 2008).  

Assim, trata-se de uma realidade difícil, onde há uma grande dificuldade a 

vencer, para o melhor tratamento dos pacientes de Saúde Mental. Obviamente, é 

uma área “delicada” de se lidar, visto que também muitas pessoas têm 

constrangimento ou preconceito ao se falar em Saúde Mental.  

Para Cruz (2016), é necessário conhecer a clientela adscrita para a realização 

dos estudos epidemiológicos e, particularmente na psiquiatria, este campo se 

investe de maior complexidade uma vez que os processos psíquicos são subjetivos, 

além de sofrerem influências de fatores sociais, econômicos e culturais. Desse 

modo, como observado no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) da Cidade de 

Candeias, Bahia, foi possível realizar o levantamento da população usuária do 

serviço, visando o desenvolvimento de estratégias regionais de apoio ao doente 

mental, assim como estratégias sociais e de políticas públicas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Propor um projeto de intervenção para melhorar a qualidade de vida de usuários 

portadores de transtornos mentais da Estratégia de Saúde da Família Landi II da 

cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Reduzir o tabagismo, o abuso de álcool e outras drogas ilícitas, reduzindo a 

desestruturação familiar e social causada por estes elementos, e 

possibilitando maior inclusão social destes pacientes. 

 Propor uma capacitação da equipe da ESF para proporcionar o cuidado 

adequado aos pacientes com transtorno mental na prática clínica. 

 Elaborar estratégias (políticas, sociais, individuais ou coletivas) que possam 

minimizar o baixo nível sócio-econômico e desemprego da comunidade, com 

impacto direto na saúde mental dos pacientes. 
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4 METODOLOGIA 

 

 
Para a elaboração deste plano de intervenção foi utilizado o método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) que permitiu determinar o problema 

principal que afeta a comunidade atendida e orientar o plano de intervenção. O 

principal problema encontrado na unidade foi o alto índice de pacientes com 

problemas mentais (FARIA; CAMPOS; SANTOS,  2018). 

Apesar de não serem a primeira das patologias em número de doentes 

(está em terceiro lugar, após a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes 

mellitus), os transtornos de saúde mental causam grande morbidade para os 

próprios pacientes e suas famílias. Por isto, é importante o rastreio destas 

patologias na comunidade para que tenhamos dados mais propícios para 

propor intervenções possíveis. 

A população do estudo constituiu-se de 109 dos 3.216 usuários do 

programa, de ambos os sexos, cadastrados no serviço. Portanto, este 

levantamento foi feito junto com as ACSs por meio de consulta direta aos 

prontuários dos pacientes, no primeiro semestre de 2020, usando-se o método 

de estimativa rápida. 

Em seguida foi explicado o problema e realizado o planejamento das ações para a 

intervenção. No plano de ação foram trabalhadas ações sobre os nós críticos.  

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Para fundamentar o tema do trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica 

com pesquisa em artigos relacionados ao tema de Saúde Mental na plataforma 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), na Biblioteca Virtual do Nescon e 

também no Google Acadêmico, para melhor embasamento para elaboração do 

plano de ação.  A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes 

descritores: Prevalência; Transtornos Mentais.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1.  Transtornos Mentais 

 

Os transtornos mentais são síndromes que apesar de muitas vezes 

insidiosas, podem se agravar ou até mesmo agudizar, levando o paciente a 

prejuízos relacionados a processos biológicos e psicológicos, o que por sua vez são 

a base para a sua regulação emocional, cognitiva e comportamental (BORBA et 

al.,2018). 

A psique é uma condição inata e exclusiva da espécie humana e sua 

morbidade cada vez mais atinge os contextos assistencial, político, histórico e 

cultural. No século XVIII, os transtornos mentais foram considerados um desafio 

médico e se iniciou a psiquiatria moderna. Os transtornos mentais são condições 

individuais de cada pessoa e se definem por alterações mórbidas relacionadas ao 

pensamento, humor (emoções) que levam a angústia significativa e degradação do 

funcionamento psíquico do indivíduo. O Relatório Mundial de Saúde descreve que a 

saúde é um bem primordial para as pessoas, não só a saúde física, mas a saúde 

mental e social (JUNIOR et al., 2018). 

Para Cruz (2016), esse problema atinge milhões de pessoas no mundo e 

apresentam alta morbidade, com altos índices de sofrimento mental (discriminação, 

mortes precoces, abuso físico e sexual).   

         A loucura, o sofrimento emocional e psíquico são transtornos que atingem de 

forma igualitária a população, não distinguindo sexo, raça, religião, classe social; 

contudo, a população de menor nível socioeconômico é a que mais sofre por não ter 

o mesmo acesso à saúde que a classe mais abastada (BRASIL,2013). 

 

 [...] estima-se que, de quatro indivíduos, um irá ser acometido por 
transtornos mentais em algum momento da vida. Desse modo, é 
importante que a rede de saúde mental esteja preparada para 

acolher e tratar seus pacientes de maneira adequada (BARBOSA, 
2020, p 1). 

 

A demanda de saúde mental nas populações em geral, e particularmente nas 

de baixo nível sócio-econômico, é grande, pois trata-se de regiões de forte exclusão 
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social, violência, desemprego, abuso de álcool e drogas, que são obviamente fatores 

de adoecimento psíquico e transtornos mentais (BRASIL,2013). 

Uma das maiores dificuldades do SUS é a construção de uma rede de 

atenção para os usuários em sofrimento psíquico, com o objetivo de melhorar as 

chances de qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, sem preconceitos ou 

discriminação, através de iniciativas que respondam às diferentes demandas que a 

doença ou limitação apresentam para o paciente e a equipe da Atenção Básica 

(BRASIL,2013). 

         Em algumas populações, os transtornos mentais atingem um grupo etário 

economicamente ativo, ou seja, aquelas pessoas que estão empregadas ou que 

estão buscando empregos. Por isto, não só pelo tratamento individual destas 

pessoas, mas como incentivo social, as estratégias para a abordagem dos 

transtornos mentais também são importantes para a coletividade da mão de obra de 

uma região, movimentando a economia. Quanto mais bem preparada a Equipe da 

Estratégia Saúde da Família for, melhor o cuidado para com o paciente, e melhor 

repercussão sobre o mercado de trabalho. 

 

 

5.2. Transtornos Mentais e suas Repercussões Econômicas 

  

Em 2016, o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

alertaram a necessidade de priorizar recursos financeiros para a Saúde Mental nas 

políticas de saúde, principalmente para a depressão. Uma vez que as doenças 

crônicas, infecciosas, neoplásicas, entre outras, já são corriqueiramente valorizadas 

pelos gestores financeiros e ganham importância pelo seu “poder de adoecimento”, 

o que fazer com os transtornos mentais para que possam receber a mesma 

importância, se os mesmos não são considerados, muitas vezes, uma doença, 

particularmente entre os leigos? Que argumentos usar? (RAZZOUK, 2016). 

Os transtornos mentais atingem uma parcela significativa da população, 

principalmente a depressão: ela afeta 10% a 18% da população no período de um 

ano, ou seja, 20 a 36 milhões de indivíduos (RAZZOUK, 2016 apud  CAMPETTI, 

2019, p.264). “Apesar disso, em razão dos estigmas, preconceitos e medos 

relacionados ao tema, os transtornos mentais permanecem como um assunto 

obscuro.” (CAMPETTI, 2019, p.264). “Em relação ao afastamento do trabalho no 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Henrique%20de%20Morais,%20Pedro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Henrique%20de%20Morais,%20Pedro%22
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Brasil, a depressão é considerada o terceiro principal fator demandante de auxílio 

doença no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.” (RAZZOUK, 2016 apud  

CAMPETTI, 2019, p.265). 

As doenças mentais não afetam apenas os indivíduos per si; elas ganham 

ainda maior importância uma vez que vemos, no dia-a-dia, o comprometimento 

afetivo e laboral (e econômico) que as mesmas ocasionam. Desta forma a o estudo 

da economia pode auxiliar na análise e discussão das questões que englobam a 

saúde, incluindo as doenças mentais. 

 Os transtornos mentais são uma questão de saúde pública, uma vez que suas 

repercussões podem afetar: 

 [...](1) – a redução da renda e da produtividade na sociedade e o 
aumento dos custos com saúde; (2) – a diminuição da felicidade 
média da população e uma das principais causas de miséria em 
termos de bem estar subjetivo; e (3) as limitações de agência dos 

indivíduos de levarem uma vida plena (CAMPETTI, 2019, p.264). 

Os gastos para com a saúde são recursos limitados, e é importante direcioná-

los de forma que atinjam o mais amplo benefício possível. Esta é uma visão não só 

para as doenças ditas orgânicas, mas vale também para os transtornos mentais. 

Usar racionalmente os recursos financeiros pode ajudar a ampliar o tratamento das 

doenças mentais, e apesar de se imaginar que estar-se-ia aumentando custos, a 

médio e longo prazo o investimento em saúde mental das populações reduziria os 

gastos e o sofrimento, e aumentaria a capacidade de trabalho (por ex., diminuindo 

abstinências e aumentando o prazer e o lado lúdico do trabalho), levando a um 

somatório final positivo. 

Os custos com a saúde mental podem ser divididos em diretos e indiretos. O 

primeiro relaciona-se aos custos com o tratamento e assistência direta aos 

pacientes, e os indiretos se relacionam com redução da produtividade, morte 

prematura, menor escolaridade, entre outros (RAZZOUK, 2016 apud  CAMPETTI, 

2019, p.3). 

Entre os custos indiretos, há aqueles correspondentes ao ambiente 
laboral; são eles: absenteísmo, presenteísmo e aposentadoria 
precoce. Absenteísmo refere-se ao afastamento do trabalho, no caso 
em questão por motivo de doença mental. Presenteísmo é um 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Henrique%20de%20Morais,%20Pedro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Henrique%20de%20Morais,%20Pedro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Henrique%20de%20Morais,%20Pedro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Henrique%20de%20Morais,%20Pedro%22
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neologismo que designa uma menor produtividade, pois a pessoa 
está apenas de “corpo presente”, mas sem desempenhar bem suas 

funções(CAMPETTI, 2019, p.3). 

 Há um valor subjetivo, ou capital mental, que se apresenta como o potencial 

de desenvolvimento pessoal e de contribuição da pessoa para a sociedade. Quando 

há um prejuízo na saúde mental do indivíduo, o capital mental também diminui. Logo 

a saúde mental intimamente relaciona-se a benefícios pessoais, sociais e 

econômicos (RAZZOUK, 2016).  

 Conforme apresentado por CAMPETTI (2019), o maior gasto com os 

transtornos mentais envolveu mais os gastos indiretos que os diretos, ou seja, o 

custo com tratamentos médicos, farmacológicos e psicológicos não são os principais 

e nem os mais vultuosos, mas sim os custos laborais e sociais da doença. Há 

também o custo da mortalidade, que se relaciona e se comporta negativamente em 

relação aos transtornos mentais. [...] “a taxa de risco (hazard ratio) da associação 

entre depressão e mortalidade é equivalente a 1,52, algo um pouco inferior ao uso 

de cigarros, em que, em comparação, o risco relativo é de 1,59.” (MYCLETUN et al. 

2009 apud CAMPETTI, 2019, p.3). Outro estudo buscou quantificar o efeito da 

depressão na etiologia e prognóstico das doenças do coração: ¨ [...] o risco relativo 

(relative risk) de um indivíduo vir a ter uma doença do coração associada à 

depressão ficou entre 1,53 e 1,90, dependendo do grupo de estudos utilizado e da 

doença cardíaca (NICHOLSON et al. 2006 apud CAMPETTI., 2019, p.3). 

Em 36 países, incluído o Brasil, para cada 1 dólar investido na expansão do 

tratamento dos transtornos mentais no período de 2016 a 2030, haveria um retorno 

econômico de 4 dólares (CHISHOLM, 2016). 

5.3. Transtornos Mentais e Abuso de Drogas 

Durante toda a antiguidade, o uso de substâncias psicoativas existiu e 

persiste até os dias atuais. Está presente na sociedade brasileira de forma 

abrangente, tendo diferentes modos de nomeá-lo, destacando-se: toxicomania, 

drogadição e dependência química. As substâncias psicoativas sofreram 

modificações ao longo do tempo. Ultimamente, o uso destas substâncias 

transformou-se num problema tanto de segurança pública quanto de saúde, 
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concomitantemente ao desenvolvimento da indústria química, medicina e 

farmacologia. Daí que muitas substâncias psicoativas evoluíram ao estado de droga 

(SCHIMITH; MURTA; QUEIROZ, 2019). 

O termo “dependência química” é baseado em manuais de classificação de doenças, 
sendo mais utilizado em relatos de pesquisa; a palavra “toxicomania” é utilizada para 
abordar uma relação de consumo tóxica, tanto com uma substância psicoativa 
quanto com outro objeto; já “drogadição” refere-se a uma relação de submissão e 

exclusividade com a droga (SCHIMITH; MURTA; QUEIROZ., 2019, 
p.1). 

Apesar de anteriormente ter sito tratado como assunto particular e exclusivo 

de segurança pública, o abuso de drogas começou a ganhar espaço na esfera da 

Saúde a partir da patologização deste vício, permitindo uma transição da segurança 

Pública para a Saúde Pública. O aumento e inclusão de novos diagnósticos 

psiquiátricos permitiu que o assunto fosse tratado não apenas de maneira policial, 

mas também no âmbito médico (VARGAS; CAMPOS, 2019). 

O movimento antimanicomial foi importante para o redirecionamento dos 

tratamentos psiquiátricos, incluindo os usuários de drogas. O movimento ocorreu em 

2001, e seu objetivo é a redução progressiva dos leitos e internações hospitalares 

em Hospitais Psiquiátricos por um cuidado descentralizado, no território do indivíduo, 

através dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). “Em meio a esse complexo 

processo, surge uma modalidade específica de CAPS, os CAPS ad, destinados a 

cuidar de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas” (VARGAS; CAMPOS., 

2019, p.1). 

As drogas são um problema de saúde pública, atingindo a saúde do ser 

humano, principalmente dos adolescentes, com comprometimento da sua qualidade 

de vida e futuro. O número de brasileiros usuários de drogas está cada dia mais 

expressivo, em vista das fragilidades da sociedade. “O consumo precoce das drogas 

é um risco grande para um consumo posterior abusivo ou dependente, mas não é 

fácil definir quais adolescentes serão usuários no futuro” (PINSKY., BESSA, 2012 

apud RIBAS et al., 2018, p 1170), “sendo a dependência de drogas na adolescência 

uma etapa crítica do ciclo vital e um período crucial para o início do uso de drogas”. 

(SCHENKER, MINAYO, 2005 apud RIBAS et al., 2018, p 1170). 
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Os usuários de crack estão sujeitos a um sintoma definido como craving 

(fissura). Silveira et al. (2019) observaram que há relação estatisticamente 

significante entre a presença de transtornos psiquiátricos e níveis de craving.  

Entre os transtornos relacionados ao uso do crack, o mais destacado é o craving. 
Caracterizado como o intenso desejo de consumir a substância, o craving é 
apresentado como um dos fatores relacionados ao padrão de consumo da 
droga, um critério para diagnóstico de dependência da substância [...] A urgência 
pelo uso do crack e a intensidade do craving colocam o risco associado ao consumo 

abusivo como problema de Saúde Pública (SILVEIRA et al., 2019 p.1). 

 A relação entre o uso de crack e as comorbidades psiquiátricas do 

paciente está no fato de que o transtorno mental pode ser um fator agravante, 

estimulador ou perpetuador da dependência ou do abuso da substância. As 

comorbidades podem, muitas vezes, serem subdiagnosticadas, ocorrendo então o 

inverso, isto é, os transtornos de saúde mental ficam sendo atribuídos ao crack ou à 

síndrome de abstinência  

 Conforme Guerra, Vandenberghe (2017), muitos cientistas brasileiros têm 

estudado programas e estratégias para o tratamento do abuso de drogas e 

substâncias psicoativas que sejam realmente eficazes. Visando isto, encontram-se 

diversas propostas de tratamento, tais como:  

...práticas psicossociais (terapia cognitivo-comportamental); 
treinamento de habilidades sociais; habilidades de 
enfrentamento; manejo de contingências; grupos operativos; 
prevenção de recaída; abordagens voltadas para a família; 

dentre outros) e a farmacoterapia (GUERRA, 
VANDENBERGHE, L. 2017, p.1). 

Outros tratamentos complementares e que propõem formas de diminuir a 

fissura pelas drogas e a diminuição da ansiedade incluem atividades lúcidas 

(exercício físico, oficinas de jogos), entrevista motivacional, acupuntura, grupo AA 

(alcoólicos anônimos). Também são estratégias de tratamento aqueles realizados 

em clínicas psiquiátricas, hospitais e CAPS ad. Apesar das críticas ao tratamento do 

paciente nestes serviços, eles têm sua importância nos casos mais graves, com 

período de maior desintoxicação (GUERRA; VANDENBERGHE, 2017). 

A família exerce papel importante no tratamento da dependência das drogas, 

mas muitas vezes coloca a culpa total no usuário. Porém, o que estudos revelam é 

que o uso abusivo de substâncias psicoativas reflete um sintoma de toda a família, e 
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não apenas do usuário.  As relações disfuncionais da família podem reforçar o vício 

e aumentar as recaídas, tornando-se mais como fatores de risco que fator de 

proteção (GUERRA; VANDENBERGHE, 2017). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Prevalência de Doentes da 

Saúde Mental na Comunidade da Estratégia de Saúde da Família Landi II, Ribeirão 

das Neves, Minas Gerais”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós 

críticos (quinto passo). 

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

selecionada como nós críticos, as operações, projeto, os resultados esperados, os 

produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Problema selecionado: Alto número de usuários com sofrimento mental no território 

da equipe de saúde em Ribeirão das Neves. 

O número de pessoas com sofrimento mental é grande em qualquer população, 

principalmente em lugares como a cidade de Ribeirão das Neves, com grande 

dificuldade econômico-social e difícil acesso à assistência médica especializada.  

Pelo nosso levantamento estatístico inicial, cerca de 12,3 % das doenças se referem 

à Saúde Mental, e na população a prevalência é de 3,4%. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Para entender a origem do problema através da identificação das suas 

causas, há uma explicação situacional. Podemos dizer que o número de doentes da 

Saúde Mental na nossa população é o resultado de uma série de condições. 

Logicamente, há variáveis que não são mutáveis, como por exemplo e genética e a 

hereditariedade. Mas outras variáveis envolvidas podem piorar ou atenuar o impacto 

da doença na família do paciente e no seu convívio social. Logo, se temos uma 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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família com renda baixa, usuários de drogas e/ou álcool, grande número de 

desempregados, baixo esclarecimento cultural, dificuldade de acesso à consultas 

médicas especializadas, tudo servirá de estímulo para que vários problemas 

aumentem o número de doentes mentais na população. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

1. Falta de estrutura familiar ou famílias desestruturadas pelo tabagismo, álcool, 

drogas e outros; 

 

2. Falta de um treinamento adequado da equipe para proporcionar o cuidado aos 

pacientes com Doença Mental; 

 

3. Baixo nível sócio-econômico e desemprego 

 

 

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

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

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Fonte: Autoria própia,2019 
 
 
 

Quadro 2 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

1” relacionado ao problema “ Prevalência de Doentes da Saúde Mental na 

Comunidade do Programa de Saúde da Família Landi II, Ribeirão das Neves, 

Minas Gerais”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Landi II, do município de Ribeirão das Neves Minas Gerais 

Nó crítico  Falta de estrutura familiar ou famílias desestruturadas 

pelo tabagismo, álcool, drogas e outros 

Operação    Minimizar o impacto de drogas, álcool e outros sobre o 

doente e a família 

Projeto  Drogas Não 

Resultados Esperados  Redução do uso de drogas e álcool na população 

(num período de 03 meses) 

Produtos esperados  Participação da população em reuniões e dinâmicas 

de Grupo. Realizar parceria nas reuniões com 

membros do AA (Alcóolicos Anônimos) e NA 

(narcóticos anônimos). 

Recursos Necessários Estrutural: disponibilizar espaço amplo para receber 
grande número de pessoas 
Cognitivo: participação de profissionais experientes e 

especializados para liderar e/ou ministrar as reuniões 

Financeiro: recursos para desenvolver panfletos 

educativos; recurso para aulas audiovisuais 

Político: auxílio na divulgação da proposta pelos 

comerciantes locais e  a rádio local. 

Viabilidade do Plano 

 

Político: conseguir apoio de comerciantes e líderes 

locais para divulgação do projeto;  

Financeiro: viabilizar o projeto com recursos de 

divulgação e patrocínio financeiro (políticos locais) 

Ações Estratégicas Comércio local e líderes locais : motivação favorável 
Políticos locais: motivação favorável 
 

acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e Enfermeira 
Prazo de 01 ano 

gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Definição das famílias atingidas pelo problema das 
drogas/álccol e incentivo a que participem das 
reuniões (primeiro mês) 
Treinamento paralelo da Equipe de Saúde para lidar 
com usuários de drogas/álcool (dois meses) 
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Fonte: Autoria própia, 2019 
 

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

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Prevalência de 

Doentes da Saúde Mental na Comunidade do Programa de Saúde da Família 

Landi II, Ribeirão das Neves, Minas Gerais”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Landi II, do município 

Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Falta de treinamento adequado da equipe para 

proporcionar o cuidado aos pacientes com a Doença 

Operação   Aumentar o nível de informação e dos cuidados que a 

ESF deve ter para com os pacientes da Saúde Mental  

Projeto  Desmistificando a Saúde Mental 

Resultados Esperados Equipe com maior nível de conhecimento sobre a 
Saúde Mental e com mais segurança para abordar o 
doente 
 

Produtos Esperados  Reuniões com a equipe do PSF quinzenais; ênfase no 

treinamento das ACSs e técnico de Enfermagem; 

treinamento com especialistas (Psicólogos, 

Psiquiatras) para toda a equipe. 

Recursos Necessários Estrutural: salas pequenas para as reuniões 

Cognitivo: profissionais com experiência e 

conhecimento suficientes para liderar as reuniões 

Organizacionais: organização da agenda 

Viabilidade do Plano  Cognitivo: profissionais capacitados para liderar as 

reuniões 

Controle dos Recursos Profissionais para liderar as reuniões (motivação 
favorável) –  
Reuniões com as ACSs e com toda a equipe de Saúde 
da Família (motivação favorável) 

Acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e Enfermeira 
06 meses 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Capacitação das ACSs e técnica de Enfermagem para 
lidarem com maior segurança com o doente mental – 
identificação de ACSs com maior compreensão da 
doença mental (03 meses) 
Capacitação do Médico e Enfermeiro pelos 
Especialistas (Psicólogo e Psiquiatras) – verificação de 
maior preparo destes profissionais para o atendimento 
da saúde mental (01 mês)  
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ Prevalência de 

Doentes da Saúde Mental na Comunidade do Programa de Saúde da Família 

Landi II, Ribeirão das Neves, Minas Gerais”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Landi II, do município 

Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Baixo nível sócio-econômico e desemprego 

 

 

Operação  Incentivar a sociedade local ao auxílio das pessoas 

mais carentes. Habilitar pessoas a um nível melhor de 

educação para que possam se inserir no mercado de 

trabalho 

Projeto  Viver Melhor 

 Resultados Esperados Pessoas da comunidade mais habilitadas a entrar no 

mercado de trabalho e capacidade de obter melhor 

renda. Melhora da morbidade do transtorno mental 

sobre a família e a sociedade. 

Produtos  Aulas e dinâmicas de atividades visando o 

treinamento profissional dos indivíduos mais carentes. 

Apoio de líderes locais, políticos, comércio local, etc, 

para que se envolvam com esta iniciativa. 

Recursos Necessáiros Estrutural: salas amplas para reuniões, aulas teóricas 

e práticas 

Cognitivo: profissionais de diferentes áreas 

profissionais para treinamento da comunidade 

(cabelereiros, trabalhadores da construção civil, 

cozinheiras, etc) 

Financeiro: auxílio com doações para viabilizar o 

treinamento 

Político: obter incentivos junto às instâncias políticas 

mais próximas para ministrar os treinamentos (local) e 

ajudar nas despesas 

Viabilidade do Plano 

 

Estrutural: líderes e pessoas influentes da comunidade 

para a disponibilização de áreas físicas (Motivação 

Favorável) 

Político: incentivo financeiro e político para o 

treinamento profissional (motivação favorável) 

Financeiro: obter financiamento para as tarefas – 

pessoas de classe social mais favorecida, comércio 

local, entidades filantrópicas (motivação favorável) 
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Fonte: Autoria própia,2019 

controle dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Reuniões da ESF com pessoas da comunidade (como 
políticos, líderes,  comerciantes, pessoas de melhor 
nível sócio-econômico) envolvidas e interessadas na 
melhora de vida econômica e social das pessoas 
menos favorecidas 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Gerente da UBS 
Um ano 

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

Treinamento dos interessados nos cursos 
profissionalizantes e auxílio na inserção no mercado 
de trabalho  (03 meses) 
Avaliação das famílias com pessoas com doença 
mental e a repercussão positiva sobre sua dinâmica 
após a melhor oferta de trabalho e a melhora de sua 
renda (06 meses a 01 ano) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi feito através de um levantamento sobre a população dos 

usuários da ESF Landi II, de Ribeirão das Neves, MG, e se enquadra dentro do 

objetivo final de proporcionar estratégias para a melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes portadores de transtornos metal. Ele também confirma a prevalência 

relevante de transtornos mentais na população, e corrobora os resultados de outros 

estudos. 

A loucura, o sofrimento emocional e psíquico são transtornos que atingem de 

forma igualitária a população, não distinguindo sexo, raça, religião, classe social. 

Contudo, a população de menor nível socioeconômico é a que mais sofre por não ter 

o mesmo acesso à saúde que a classe mais abastada. 

Conclui-se que, para um atendimento adequado aos pacientes portadores de 

transtornos mentais, faz-se necessário primeiramente um levantamento 

epidemiológico desta população de doentes, que compõe uma fatia importante do 

número de habitantes da comunidade. Esses dados poderão ser utilizados para a 

elaboração de planos de intervenção que possibilitem a melhora da saúde 

emocional dos pacientes, atingindo diretamente seu convívio familiar, social, de 

atividades educativas e laborais.  
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