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RESUMO 
 
 

 

O plano de intervenção apresentado neste trabalho objetiva melhorar a assistência 
dos usuários com transtornos mentais cadastrados na Estratégia de Saúde da 
Família Dona Sílvia, Município de Sete Lagoas, Minas Gerais. Os problemas mentais 
foram considerados causa frequente de queixas nos atendimentos do serviço de 
saúde. Foi utilizado o Método da Estimativa Rápida, apoiado em Planejamento 
Estratégico para levantamento dos principais problemas identificados na 
comunidade e sua ordem de prioridade. Após este levantamento foi realizada a 
revisão bibliográfica nos bancos de dados LILACS, SciELO, PUBMED e MEDLINE, 
além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da equipe de saúde 
da UBS local e também Manuais do Ministério da Saúde. Posteriormente foi 
elaborado o plano de ação que buscou melhorar a qualidade do atendimento na 
unidade de saúde e contribuir para a diminuição dos usos de benzodiazepínicos e 
psicotrópicos, que, atualmente são considerados bastante altos entre os membros 
da comunidade que recebem atendimento na Unidade de Saúde. Pelo Método da 
Estimativa Rápida e o Planejamento Estratégico, evidenciou-se alguns nós críticos a 
serem trabalhados como: falta de conscientização e envolvimento familiar; falta do 
grupo operativo de apoio de educação permanente; demanda reprimida ao 
especialista e falta de medicações específicas. O trabalho mostrou a necessidade de 
um profissional especialista na Unidade para uma abordagem holística do problema, 
adequando drogas, doses, terapias a serem administradas, além de ações 
educativas e multidisciplinares na comunidade que possam conscientizar o indivíduo 
e família, sensibilizando-os ao tratamento correto da doença. 
 
Palavras-chave: Transtornos Mentais. Benzodiazepínicos. Depressão. Estratégia 
Saúde da Família, Educação em Saúde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The intervention plan presented in this paper aims to improve the care of users with 
mental disorders registered in the Dona Sílvia Family Health Strategy, Municipality of 
Sete Lagoas, Minas Gerais. Mental problems were considered a frequent cause of 
complaints in health care services. The Rapid Estimation Method, supported by 
Strategic Planning, was used to survey the main problems identified in the 
community and their order of priority. After this survey, a bibliographic review was 
performed in the LILACS, SciELO, PUBMED and MEDLINE databases, as well as 
data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the local UBS health 
team and also the Ministry of Health Manuals. action plan that sought to improve the 
quality of care in the health unit and contribute to the decrease in benzodiazepine 
and psychotropic uses, which are currently considered quite high among community 
members receiving care in the Health Unit. Rapid and Strategic Planning, there were 
some critical nodes to be worked on, such as: lack of awareness and family 
involvement; lack of operative support group for continuing education; repressed 
demand from the specialist and lack of specific medications. The work showed the 
need for a professional specialist in the unit for a holistic approach to the problem, 
adapting drugs, doses, therapies to be administered, as well as educational and 
multidisciplinary actions in the community that can raise awareness of the individual 
and family, sensitizing them to the correct treatment. of the disease. 
 
 
Keywords: Mental disorders. Benzodiazepines. Depression. Family Health Strategy. 
Health Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Sete Lagoas 

 

Sete Lagoas é considerada um grande polo industrial do Estado de Minas 

Gerais, e está localizada aproximadamente 72Km de Belo Horizonte, capital mineira. 

Sua população é predominantemente urbana e, em 2018, estava estimada em 

237.286 habitantes sendo o município mais populoso de sua microrregião, composta 

por 20 cidades (IBGE, 2010). Possui uma área territorial de 537km2 e faz divisa com 

os municípios de Araçaí, Paraopeba, Caetanópolis, Inhaúma, Esmeraldas, Capim 

Branco, Prudente de Morais, Funilândia e Jequitibá (IBGE, 2010).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) foi de 0,760, considerado alto 

conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 

2017. O PIB per capita do município era de R$ 31.042,95, e a renda mensal por 

pessoa é de 2,3 salários mínimos em 2010 (IBGE, 2010). 

Segundo informações da própria população da comunidade atendida, existem 

pontos de esgoto a céu aberto espalhados pela cidade, como por exemplo, na 

Avenida Doutor Renato Azeredo, como também nas proximidades da rodoviária. A 

maioria da população (94%) possui rede de esgoto instalada em suas residências e 

todos têm acesso a água tratada. Em contrapartida existe um grande problema com 

relação ao desperdício de água nas ruas, em virtude de vazamentos intensos da 

rede de distribuição. Os pontos mais críticos para os problemas de saneamento 

mencionados estão no centro da cidade.  

O município conta com diversas empresas e indústrias, concentradas na 

extração de calcário, mármore, ardósia, argila, areia e na produção de alimentos. 

Possui, também, fábricas de peças automotivas e linhas de montagem de 

caminhões e veículos de defesa, além de 23 empresas siderúrgicas. A principal 

fonte de renda é a atividade siderúrgica primária, contudo, possui empresas 

importantes em outras áreas como a AMBEV, Iveco-Fiat, Elma Chips, Bombril, Sada 

Forjas, Embrapa, Itambé e outras. Entretanto, a atividade industrial começou a sofrer 

com a grande recessão, com mais de 3 mil pessoas perdendo os empregos, 

siderúrgicas fechando as portas e fábricas do ramo alimentício dispensando 

funcionários por falta de recursos financeiros.  
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1.2 Aspectos da comunidade 
 

Os bairros de atuação da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) Dona 

Sílvia são o Bouganville 1 e o Dona Sílvia. Juntos totalizam 786 famílias e 2.894 

moradores, segundo dados do fechamento de produção mensal da unidade 

referente ao mês de fevereiro de 2019. Estes bairros estão situados a 12km do 

centro da cidade.  

O bairro Bouganville 1 foi criado em 2010 e possui casas de porte médio, com 

boa estruturação e arquitetura. Todas as casas possuem saneamento básico. O 

bairro dispõe de energia elétrica, linhas telefônicas e coleta diária de lixo. Além 

disso, conta com comércio de bares, marcenarias, restaurantes, supermercados, 

lojas, dentre outros. Possui ainda, Igrejas Católica e Evangélica, campo de futebol, 

creche e Associação de Moradores. 

O segundo bairro, o Dona Silvia, foi criado no ano de 2015, teve suas casas 

construídas pelo plano da Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, 

direcionado às populações mais carentes. As casas são de uma mesma estrutura 

arquitetônica e possuem, cada uma, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma 

sala. A população do bairro é de baixa renda com nível de escolaridade 

predominantemente básico (1ª a 4ª série do ensino fundamental), segundo as fichas 

dos cadastros domiciliares e individuais da população atualizadas pelos agentes 

comunitários de saúde (ACS) em 2018.  

O Bairro Dona Sílvia conta com serviço de água e esgoto, energia elétrica e 

coleta de lixo. Contudo, há inúmeros lotes vagos onde os moradores depositam lixo 

e animais mortos, mesmo tendo serviço de coleta no município. O bairro possui 

escola, creche, padarias, mercados de pequeno porte, dentre outros, igrejas e 

praças, academias de saúde, parque para as crianças e bares. Por fim, conta com o 

apoio da Associação de Moradores. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde de Sete Lagoas 

 

Atualmente o Sistema Municipal de Saúde de Sete Lagoas, possui serviços 

de atenção primária à saúde, redes assistenciais de média e alta complexidade, 

regulação em saúde, vigilância em saúde e rede de urgência e emergência.  
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Na dimensão da atenção primária à saúde (APS), o município conta com 55 

Unidades Básicas de Saúde.  

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são divididas em quatro portes. As 

UBS do tipo I abrigam no mínimo uma equipe de saúde da família; as UBS tipo II 

abrigam no mínimo duas equipes de saúde da família; as UBS tipo III abrigam no 

mínimo três equipes de saúde da família e as UBS tipo IV abrigam até quatro 

equipes de saúde da família.  

Atualmente existem sete Centros de Saúde. Nos Centros de Saúde (CS) a 

clientela atendida é por demanda espontânea e/ou encaminhada por outros 

serviços. Neste caso não há adstrição de clientela, e a delimitação da área de 

abrangência se refere exclusivamente às ações de vigilância à saúde. Nestes 

centros há especialidades médicas como ginecologistas, obstetras, pediatras, 

clínicos generalistas e outros.  

O município possui, ainda, o Centro Viva-Vida (CVV), Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 

Núcleo de Apoio as Famílias (NASF) e Centro de Saúde do Trabalhador (CEREST).  

São oferecidos serviços de especialidades médicas tais como neurologia, 

mastologia, endocrinologia, urologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, 

oftalmologia, gastrenterologia, coloproctologia, cardiologia, diabetologia, cirurgia 

geral, ortopedia, nefrologia e psiquiatria.  

Há, também, atendimento aos usuários com transtornos mentais graves e 

persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral e aqueles 

decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas. A Rede de Atenção 

Psicossocial é composta pelo Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) Adulto, 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial da Infância 

e Adolescência (CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS 

ad). 

Sob o contexto de saúde na dimensão da atenção terciária, o Município de 

Sete Lagoas conta com serviços de urgência e emergência como o Pronto 

Atendimento (PA) Belo Vale (bairro onde é localizado), Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do 

Hospital Municipal (HM) e do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). A porta 

de entrada no serviço de Urgência é a UPA. 
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Vale ressaltar que o município de Sete Lagoas foi auditado pelo Programa de 

Melhoria e Acesso à Qualidade (PMAQ) do Ministério da Saúde, que tem, como 

objetivo, melhorar, cada vez mais, o padrão de qualidade do atendimento nas UBS 

(BRASIL, 2015). Neste sentido é importantíssimo mencionar que os profissionais 

que fazem parte das equipes de saúde são acompanhados e avaliados 

periodicamente. As equipes que oferecem melhorias na qualidade do atendimento 

recebem recursos do Governo Federal.  

Dessa forma, quanto melhor for o desempenho, mais incentivos financeiros 

serão destinados ao município. Sete Lagoas passou pelo 3º Ciclo do PMAQ onde 

foram avaliados os serviços da ESF, NASF e o CEO. O Ministério da Saúde divulgou 

a nota referente a essa avaliação no Diário Oficial da União (DOU), por meio da 

portaria n° 2.777, de 4 de setembro de 2018, sendo que a ESF Dona Sílvia recebeu 

o conceito “bom”. 

Como problema crônico da grande maioria das Unidades de Saúde do 

Município apresenta-se o abastecimento dos insumos e medicamentos e, em alguns 

lugares, a falta de funcionários como médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, 

ACS além de algumas especialidades.  

Nos anos de 2017 e 2018, a Prefeitura de Sete Lagoas concentrou seus 

esforços para garantir melhorias no atendimento da Rede de Urgência e 

Emergência. A reabertura do PA Belo Vale para funcionamento 24 horas por dia 

durante os sete dias da semana, a requalificação da UPA Dr. Juvenal Paiva e as 

melhorias no Hospital Municipal foram algumas das ações desenvolvidas e já 

refletem no atendimento ao usuário. 

Para os próximos anos, o desafio da gestão será trabalhar para garantir o 

acolhimento e ofertar um atendimento diferenciado nas UBS, que englobam os 

Centros de Saúde e as Estratégias de Saúde da Família. Para isso, a Secretaria de 

Saúde desenvolveu um Projeto de Fortalecimento da Atenção Primária, que foi 

apresentado aos servidores no final do ano de 2017 e, agora, começa a ser 

implantado nas unidades.  

A primeira ação realizada em 2018 foi uma série de oficinas que reuniu os 

trabalhadores dos Centros de Saúde e as equipes da ESF de Sete Lagoas. Durante 

os encontros, além de conhecerem melhor o Projeto de Fortalecimento da Atenção 

Primária, eles puderam expor as demandas e propor soluções para os problemas de 

suas respectivas unidades.  
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O Projeto prevê a revisão e a implantação de protocolos para padronização 

do fluxo de atendimento nas 55 unidades da Atenção Primária em Sete Lagoas. 

Para isso, as unidades serão coordenadas por profissionais que são referências 

técnicas e vão atuar nos Centros de Saúde e ESF de cada região da cidade, para 

que seja possível acompanhar mais de perto as demandas e as especificidades de 

cada unidade.  

Outro ponto contemplado pelo Projeto de Fortalecimento é a reestruturação 

da estrutura física das Unidades, que ainda não foi colocado em prática. Há muitas 

unidades de saúde que não possuem estrutura física adequada para o 

funcionamento do serviço da ESF, já que são estruturadas em casas dos bairros.  

 

1.4. A Unidade Básica de Saúde Dona Sílvia  

 

A UBS Dona Sílvia está localizada no Bairro Bouganville 1, na Rua Clemente 

da Silva (antiga Rua 13) número 100. Atende aos usuários do bairro Bouganville 1 e 

aos usuários do residencial Dona Sílvia. Nesta unidade de saúde trabalha apenas 

uma única equipe de saúde da família (eSF). A localidade da UBS permite fácil 

acesso aos moradores dos dois bairros conforme pode-se verificar na Figura 1.  

  

Figura 1 - Localização da Estratégia Saúde da Família Dona Sílvia  

 

Fonte: Google Maps (2018) 
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A UBS funciona em uma residência do bairro, alugada pela Prefeitura e 

possui dois consultórios médicos, um consultório ginecológico, um consultório de 

enfermagem, um banheiro social para funcionários, sala de procedimentos e 

observação, recepção, sala de espera, varanda para os grupos operativos e 

lavanderia acoplada com o almoxarifado. Há, também, uma sala para os ACS que 

também é utilizada para reuniões da equipe e, por fim, uma cozinha. A figura 2 

mostra a estrutura física da UBS  

 

 

Figura 2 -  Estrutura Física da Estratégia Saúde da Família Dona Sílvia  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Os consultórios dispõem de mesa e cadeiras, maca, armários, arquivo, 

negatoscópio, computadores, bandejas auxiliares, lixeiras, álcool gel 70%. Apenas a 

sala da enfermeira possui banheiro, motivo pelo qual é usada para os procedimentos 

de coleta de material citopatológico. Os outros dois consultórios não possuem pias 

para higienização das mãos. 

A unidade dispõe apenas de dois esfigmomanômetros, pois oito aparelhos 

estão quebrados, sem previsão de conserto. Possui um estetoscópio e os demais 
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são de uso pessoal. Não possui laringoscópio, oftalmoscópio, otoscópio e carrinho 

de emergência, dentre outros insumos essenciais, o que limita o atendimento 

completo dos usuários. Por exemplo, a inexistência de um otoscópio impede a 

realização de um simples procedimento de limpeza de ouvido, demanda de grande 

procura na ESF que, por sua vez, encaminha o paciente para o setor de saúde 

auditiva, retardando resolubilidade do processo. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família n° 53 da Unidade Básica de Saúde Dona 

Sílvia 

 

A equipe é composta por um médico de família, uma enfermeira, uma técnica 

de enfermagem, um atendente de portaria, um auxiliar de serviços gerais e seis 

agentes comunitários de saúde (ACS), sendo um agente para cada microárea. 

Abaixo, segue descrito o número de famílias atualizado, número de pessoas 

cadastradas em cada uma das microáreas (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Famílias e indivíduos cadastrados da Estratégia Saúde da Família Dona 

Sílvia, por microárea 

Mês / ano de atualização: Abril 2019 

Microárea Famílias Cadastradas Pessoas cadastradas 

01 157 460 

02 170 439 

03 133 477 

04 116 445 

05 113 436 

06 134 546 

Total 823 2.803 

Fonte: dados dos ACS em abril de 2019; 

 

De forma específica o processo de trabalho da equipe da ESF em questão é 

descrito da seguinte maneira: 
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• Agentes: Equipe de Saúde da Família: Médico, Equipe de 

Enfermagem, Recepcionista, Auxiliar de limpeza, ACS e profissionais 

do NASF. 

• Meios: Insumos, estrutura física da unidade de saúde, competências de 

cada agente e tecnologia utilizada (sistemas de informações, por 

exemplo). 

• Em conjunto, os agentes e os meios tornam possíveis a atuação da 

equipe na atenção a saúde dos indivíduos, famílias e comunidade 

tentando, dentro do possível, respeitar seus valores, hábitos individuais 

e coletivos e comportamentos, e identificando os determinantes e os 

condicionantes de saúde. 

 

A gestão de todo esse processo de trabalho na ESF é realizada pela 

enfermeira que atua como gerente da unidade. Vale ressaltar algumas dificuldades 

encontradas no gerenciamento dos processos, como por exemplo, na organização 

da demanda espontânea, que é muito grande para a possibilidade de atendimento, e 

na organização de todos os atendimentos e horários da agenda médica. Isso 

acarreta o acúmulo de atividades para toda a equipe, prejudicando a qualidade do 

atendimento, além da falta constante de materiais e medicamentos, há uma 

desmotivação da equipe em virtude disso.  

Considerando os atributos da qualidade do cuidado, a equipe da ESF Dona 

Silvia não possui uma excelência no atributo eficácia, já que, por exemplo, se um 

paciente nos procurar por motivo de dor, não dispomos de um número suficiente de 

medicamentos para atender a demanda. Ainda, se houver necessidade de exames 

complementares para diagnóstico e identificação das causas da dor, a secretaria de 

saúde possui uma demanda reprimida de exames e consultas com especialistas, 

grande o bastante para atrasar qualquer processo. Por esse motivo, não existe uma 

total eficácia no atendimento ao público e na resolução dos seus problemas. 

Com relação ao atributo eficiência, há uma preocupação da equipe em manter 

um cuidado de qualidade, preferindo reduzir o número de atendimentos e, com isso, 

melhorar a qualidade.  São realizadas 18 a 20 consultas/dia ao invés das 24 

determinadas pelo município.  

Levando em consideração o atributo efetividade, que é a junção dos dois 

descritos acima, entende-se que é possível resolver de certa forma, utilizando dos 
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poucos recursos existentes. Um exemplo de efetividade são os grupos operativos de 

Hiperdia, para hipertensos e diabéticos. Como não é feita avaliação física desses 

usuários, além de anamnese e conduta no consultório juntamente com as 

orientações, a equipe agrupa o maior número possível desses usuários para orientá-

los sobre hábitos de vida saudáveis e mudanças no estilo de vida, gerando assim, 

um resultado positivo.  

A equidade, atributo-princípio do SUS, está presente nas ações da equipe da 

ESF Dona Silvia. Porém, muitas vezes o atributo oportunidade é falho devido à 

demora para o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, decorrente da alta 

demanda do município para serviços de média complexidade.  

A continuidade da atenção à saúde do indivíduo pode acontecer por meio dos 

retornos com o médico, agendamentos para grupos operativos, encaminhamentos 

aos serviços especializados, dentre outros. Toda ação realizada na ESF busca 

embasar-se nos princípios da ética, respeitando o indivíduo, sua família e 

coletividade e garantindo um atendimento igualitário, livre de preconceito e pautado 

nos princípios doutrinários e organizativos do SUS, bem como na ética.  

 

1.6. O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Dona Sílvia  

 

A eSF Dona Sílvia exerce seu cuidado em saúde centrado no paciente. A 

coordenação do cuidado fica a cargo da enfermeira da unidade de saúde que, 

juntamente com toda a equipe, estabelece uma ligação entre o paciente e o sistema. 

Além disso, os ACS também são muito importantes, pois promovem um 

estreitamento entre a unidade e a comunidade. 

Vale ressaltar o uso dos Sistemas de Informação do município ArqLife e 

Siticom, que favorecem o agendamento mais rápido de especialidades médicas e 

exames, à medida que as vagas vão sendo liberadas pela Central de Marcação.  

Os profissionais da equipe da ESF realizam discussão frequente dos casos 

dos pacientes e encaminhamentos, se necessário, para que o paciente possa ter 

uma avaliação e conduta holística, sempre visando o melhor ao mesmo.  

A comunicação entre a equipe e o paciente se faz de forma horizontal e por 

meio de um diálogo bilateral, isto é, o paciente expressa suas queixas, dúvidas e 

anseios, e os profissionais trabalham para atender. Por outro lado, a comunicação 
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da equipe da ESF com os demais profissionais da rede (SAMU, UPA, CVV, CEM) é 

mais difícil, comprometendo, por vezes, a assistência integral ao paciente.  

Os profissionais da eSF D. Sílvia prezam o trabalho em equipe, interligado, 

onde todos os membros conhecem a importância das suas ações e 

responsabilidades no cuidado ao paciente e sua família.  No entanto, há uma 

dificuldade em relação a integralidade do cuidado em rede, ou seja, da atenção 

básica com o cuidado de média e alta complexidade. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da ESF Dona Sílvia  

 

O horário de atendimento da ESF Dona Sílvia é de segunda a sexta, das 7hs 

às 17hs para demandas programada e espontânea. A equipe realiza atividades de 

puericultura, HIPERDIA, pré-natal, saúde reprodutiva, preventivo cérvico uterino, 

saúde mental, entre outras. Realiza, também, grupos operativos fixos, como 

HIPERDIA, Saúde da Criança, Pré-natal, Saúde do Idoso, uso de 

benzodiazepínicos, Psicomães, Mexa-se, Reeducar, dentre outras.  

A educação permanente é realizada pela médica e enfermeira aos demais 

membros da equipe, utilizando materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde 

(MS), Cadernetas, Manual do ACS, dentre outros. Essas ações são feitas por meio 

do Programa de Educação Permanente (PEP), onde são realizados encontros 

mensais com objetivo de discutir casos e melhorar a qualidade da atenção prestada.  

O acolhimento é realizado todos os dias da semana e segue o seguinte fluxo: 

inicialmente é feito o acolhimento pela técnica de enfermagem; se houver queixa 

aguda sem sinais de alerta é encaminhado à enfermeira; com sinais de alerta, 

encaminha-se para avaliação médica. Queixa crônica sem sinais de alerta segue 

para agendamento de consulta eletiva.  

A demanda programada para o atendimento médico se estrutura atualmente 

da seguinte maneira: segunda feira é realizada puericultura e clínica geral; terça feira 

pré-natal e clínica geral; na quarta feira são atendidos os hipertensos e os diabéticos 

além de clínica geral; quinta feira é o dia destinado aos estudos conforme o 

Programa Mais Médicos para o Brasil e na sexta feira são atendidos os retornos e 

feitas as renovações de receitas.  
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Sempre que é agendado grupo operativo, há uma redução do número de 

atendimentos na agenda médica para que a mesma possa conduzir o grupo. As 

visitas domiciliares são realizadas uma vez por mês.  

 

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

(primeiro passo)  

 

Após realização do diagnóstico situacional e discussão com a equipe da UBS 

foram identificados os problemas de saúde da comunidade com maior clareza e 

precisão. São eles: 

• Alto número de usuários com hipertensão e diabetes mellitus 

descompensados, com comorbidades e complicações frequentes (índice 

evidenciado por meio dos arquivos e pastas dos ACS).  

• Grande procura de usuários com doenças respiratórias, renites, bronquites, 

asma, pneumonia (em crianças e adultos). Esse alto índice de procura é 

desencadeado, em muitos casos, por poeiras, fumaças de queimadas, 

ambientes fechados e abafados, ambientes com grandes sujidades 

percebidos nas residências por meio de visitas domiciliares, dentre outros 

fatores.  

• Alto número de usuários com doenças de pele, principalmente dermatites. 

• Alto número de usuários com problemas de depressão e ansiedade, número 

este que pode ser explicado pela dificuldade dos indivíduos em realizarem o 

tratamento de forma adequada, pela falha no envolvimento dos familiares no 

tratamento, pelos problemas pessoais e familiares desencadeadores, 

problemas sociais e econômicos, dentre outros.    

• Falta de materiais e infraestrutura inadequada do centro de saúde (CS) que 

dificultam a realização do trabalho dos profissionais e comprometem as ações 

adequadas de saúde. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Em reunião juntamente com a equipe realizou-se a priorização dos problemas 

identificados considerando a capacidade de enfrentamento e o tempo necessário 

para a resolução do mesmo.  

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Dona Sílvia, município de 

Sete Lagoas, Minas Gerais  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto número de usuários 

com hipertensão e 

diabetes 

Alta 6 Parcial 2 

Alto número de usuários 

com doenças 

respiratórias 

Media 5 Parcial 3 

Alto número de usuários 

com doenças mentais 

Alta 10 Parcial 1 

Alto número de usuários 

com doenças de pele 

Baixa 4 Parcial 4 

Falta de insumos e  

infraestrutura adequada 

Média 5 Fora 5 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 
 

Com base na análise dos critérios anteriores, a Equipe de Saúde selecionou, 

como prioridade 1, o problema do alto número de usuários com doença mental a ser 

focalizado neste projeto de intervenção. 
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2 JUSTIFICATIVA  
  

 Os transtornos mentais são considerados um problema de saúde pública e 

atingem 26,1% da população adulta no mundo, um total de aproximadamente 1 

bilhão e oitocentos milhões de pessoas. No Brasil 23 milhões de pessoas (12% da 

população) necessitam de algum atendimento em saúde mental. Desse total, pelo 

menos 5 milhões (3% da população) sofrem com transtornos mentais graves e 

persistentes (BRASIL, 2013).  

 São responsáveis por mais de um terço do número de incapacidades nas 

Américas segundo a Organização das Nações Unidas e considerados a terceira 

principal causa de afastamentos de trabalho no Brasil (BRASIL, 2013; 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019). No entanto, os investimentos atuais 

ainda estão aquém do necessário para um adequado cuidado à saúde dos 

indivíduos com transtorno mental. É necessário que sejam feitos mais investimentos 

para aprimorar a atenção à saúde desses indivíduos, melhorando o tratamento e 

ampliando o número de profissionais especialistas, principalmente nos países de 

baixa e média renda, onde a proporção de pessoas em tratamento é das mais 

baixas (SAXENA et al., 2007). 

 Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) a carga dos 

transtornos mentais continua crescendo, com impactos significativos sobre a saúde 

e as principais consequências sociais, de direitos humanos e econômicas em todos 

os países do mundo. No caso de adolescentes, por exemplo, as condições de saúde 

mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões (BRASIL, 

2005).  

 Dados da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013) mostram a magnitude 

do problema em nível mundial. Uma em cada quatro pessoas são afetadas, em 

algum momento da vida, por algum transtorno mental; até 2030, a depressão será a 

principal causa de carga global de doença; 900 mil pessoas cometem suicídio a 

cada ano, considerada a principal causa de morte entre os jovens; três em cada 

quatro pessoas com transtorno mental grave não recebem tratamento; indivíduos 

com transtorno mental estão expostos a uma grande quantidade de violação dos 

direitos humanos. Tendo em vista este quadro e a necessidade urgente de atuação, 

a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o Plano de Saúde Mental para 2013-

2020 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013). 
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A atenção básica é a porta de entrada para atendimentos a pacientes de 

transtornos mentais. Nessa perspectiva esta proposta de Plano de Ação de Saúde 

Mental enfoca em ações que devem ser realizadas entre profissionais da equipe de 

saúde e usuários da comunidade. Baseiam-se na implementação de envolvimento 

de lideranças e governanças mais eficazes para a saúde mental; prestação de 

serviços abrangentes e integrados de saúde mental e assistência social em 

contextos comunitários; sistemas de informação reforçados, evidências e pesquisas 

e além desses a implementação de estratégias de promoção e prevenção, que se 

faz com excelência na atenção primária a saúde (WHO, 2013).  

 Apesar da política de saúde mental priorizar as doenças mais graves, como 

esquizofrenia e transtorno bipolar, as mais prevalentes estão ligadas à depressão, 

ansiedade, insônia e a transtornos de ajustamento que tem sido o motivo da alta 

demanda dos usuários nas UBS do município.  

 A ESF é a porta de entrada dos usuários do SUS e, sabedores do grande 

número de pacientes com transtornos mentais, torna-se de extrema importância o 

desenvolvimento de estratégias para um atendimento qualificado desses pacientes 

que estão inseridos nas estratégias de saúde da família. Como afirmam Cardoso e 

Galera (2010), o cuidado em saúde mental decorre de uma intrínseca relação entre 

os serviços de saúde, seus profissionais, o paciente e sua família, considerando as 

particularidades de cada contexto cultural, social e econômico. 

 Na ESF Dona Sílvia, segundo dados dos arquivos coletados em abril de 2019, 

346 pessoas com idades entre 12 e 59 anos que fazem acompanhamento na 

unidade, são diagnosticados com transtornos mentais como depressão, transtorno 

de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e autismo. Esses pacientes possuem 

características semelhantes, como dependência das medicações, histórico familiar 

de transtorno mental, falta de apoio da família no tratamento, dificuldade dos 

próprios pacientes em aderirem aos tratamentos, falta de aceitação da doença por 

parte do paciente e sua família, dentre outras causas. 

Atualmente estes usuários estão sendo acompanhados na própria unidade de 

saúde. Alguns conseguem acompanhamento com psiquiatra, no sistema privado, 

pois a demanda no sistema público é altíssima, fazendo com que os atendimentos 

apresentem prazos muito dilatados. Além disso, há também pacientes etilistas, 

tabagistas e com problemas de drogadição. A unidade tem buscado atender da 

melhor forma possível estas pessoas, contudo, para se ter uma maior eficiência 
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seria necessário um psiquiatra e psicólogo atender pelo menos 3 vezes por semana, 

a clientela da UBS. 

Assim sendo, a criação e a manutenção do ambiente terapêutico, de medidas 

e ações que possam auxiliar estes usuários, além da interação profissional-doente 

fazem-se constantes e necessários sendo de responsabilidade da equipe 

interdisciplinar que atende nos serviços de atenção primária. O comprometimento 

dos profissionais de saúde com o processo de reabilitação psicossocial é estratégico 

para o redirecionamento da assistência em saúde mental. Estes indivíduos são 

atores principais para que a reforma psiquiátrica aconteça de fato (GUEDES et al., 

2010).  

 Diante do exposto faz-se necessário a proposta aqui apresentada com 

objetivo de explorar o conteúdo, criando um plano de ação que garanta de fato a 

proteção e a recuperação da saúde desses indivíduos e seus familiares e diminuindo 

a dependência dos medicamentos ocorridas pelo uso incorreto dos mesmos frente 

as potenciais consequências. 
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3 OBJETIVO 

 
 
Elaborar uma proposta de intervenção para a melhoria da assistência aos indivíduos 

com distúrbios mentais cadastrados na ESF Dona Sílvia, Sete Lagoas, Minas 

Gerais. 
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4 METODOLOGIA  
 

Para a realização deste projeto foi feito o diagnóstico situacional de saúde da 

área de abrangência da UBS Dona Sílvia e uma revisão bibliográfica sobre o tema 

utilizando as bases de dados do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) (MEDLINE), da 

Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

Foram utilizados, também, sites do Ministério da Saúde e cartilhas afins. Os 

descritores foram: saúde mental, depressão, benzodiazepínicos, transtornos 

mentais, atenção primária a saúde. 

Para a realização do diagnóstico situacional foi utilizado o método de 

Estimativa Rápida que possibilitou o conhecimento sobre os problemas identificados, 

bem como, sua ordem de prioridade. Com base no diagnóstico situacional e na 

revisão da literatura foi proposto um plano de ação baseado no método de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

O PES facilita a compreensão do problema e de seus determinantes e 

fornece uma base fidedigna para o planejamento de intervenções que sejam 

eficientes e eficazes. Foram selecionados os nós críticos, feito o desenho das 

operações, a identificação dos recursos críticos, a análise da viabilidade e, 

finalmente, a elaboração e a gestão do plano. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 
 
5.1 A Reforma Psiquiátrica 

 

No decorrer dos anos da nossa história, os tratamentos oferecidos às 

pessoas portadoras de transtorno mental foram os mais distintos, pois não existia 

ainda um padrão ou política de saúde mental estabelecida para o tratamento 

humanizado destas pessoas. O primeiro acontecimento marcante ocorreu no ano de 

1978, identificado como o ano de início efetivo do movimento social pelos direitos 

dos pacientes psiquiátricos em nosso país. O final dos anos 80 foi marcado por 

alguns acontecimentos no curso desse processo, dentre os quais se destacam a 8ª 

Conferência Nacional em Saúde e o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (SANTOS et. al., 2018). 

Nesta mesma época, o Brasil chegou a ter cerca de 100.000 leitos em 313 

hospitais psiquiátricos, sendo 20% públicos e 80% privados conveniados ao SUS, e 

concentrados principalmente no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Os gastos públicos 

com internações psiquiátricas ocupavam o 2º lugar entre todos os gastos com 

internações pagas pelo Ministério da Saúde. Eram raras outras alternativas de 

assistência, mesmo as mais simples, como o atendimento ambulatorial (MINAS 

GERAIS, 2006). 

Com intuito de coibir a violência e os maus tratos dos manicômios e construir 

um movimento perante o saber psiquiátrico, surgem as primeiras propostas e ações 

para a reorientação da assistência. Em 1987, foi adotado o lema “Por uma 

sociedade sem manicômios”. Com a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) foi estabelecido, formado pela articulação entre as gestões federal, 

estadual e municipal, sob o poder de controle social, exercido através dos 

“Conselhos Comunitários de Saúde”, que notoriamente deu início a luta para a 

reorientação da assistência (BRASIL, 2005). 

O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado 

em março de 1986, na cidade de São Paulo: Centro de Atenção Psicossocial 

Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. É esta 

intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou de forma inequívoca a 
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possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao 

hospital psiquiátrico (RIBEIRO, 2004). 

No início dos anos 90 o movimento atingiu seu ápice com seus grandes 

avanços estratégicos e políticos na busca por serviços de inclusão em saúde mental 

e na construção de conhecimentos de tratamento e assistência aos usuários dessa 

política pautada nos princípios do SUS. Essa época foi marcada pelo compromisso 

firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da II 

Conferência Nacional de Saúde Mental. Entram em vigor, no país, as primeiras 

normas federais para regulamentar a implantação de serviços de atenção diária, 

fundadas nas experiências dos primeiros CAPS, NAPS (Núcleos de Atenção 

Psicossocial) e Hospitais-dia, além das primeiras normas para fiscalização e 

classificação dos hospitais psiquiátricos. Porém, somente a partir do ano de 1992 

começaram a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 

integrada de atenção à saúde mental (BRASIL, 2004). 

Em obediência à Lei 10.216/2001, projetos financeiros e contratos são criados 

pelo Ministério da Saúde com o intuito de proporcionar serviços abertos e 

substitutivos ao hospital psiquiátrico e estabelecidos novos métodos para a 

fiscalização, gestão e redução programada de leitos psiquiátricos no país. Assim 

surge um dos projetos mais evidentes para implementação efetiva da reforma, 

denominado Programa “De Volta para Casa”. Nesse mesmo período uma política de 

recursos humanos para a Reforma Psiquiátrica é construída, e é traçada a política 

para a questão do álcool e de outras drogas (BRASIL, 2005). 

A reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de caráter político, 

social e econômico influenciado pela ideologia de grupos dominantes. A práxis da 

reforma psiquiátrica faz parte do cotidiano de um bom número de profissionais de 

saúde mental. Na reforma, buscou-se a desinstitucionalização dos pacientes, com  

substituição progressiva dos manicômios por outras práticas terapêuticas, buscando 

o cuidado do doente mental não como paciente, mas também como cidadão 

(GONÇALVES; SENA, 2001). 

 

5.2 Rede de atenção à Saúde mental 

 

Dentro das diretrizes do SUS, propõe-se a implantação de uma rede de 

serviços aos usuários que seja plural, com diferentes graus de complexidade e que 
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promove assistência integral para diferentes demandas, desde as mais simples às 

mais complexas. As abordagens e condutas devem ser baseadas em evidências 

científicas. Esta política busca promover uma maior integração social, fortalecer a 

autonomia, o protagonismo e a participação social do indivíduo que apresenta 

transtorno mental. Os pacientes que apresentam transtornos mentais, no âmbito do 

SUS, recebem atendimento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (BRASIL, 

2015). 

Conforme o Ministério da Saúde, a RAPS é formada pelos seguintes pontos 

de atenção (Serviços): 

 

• CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em suas diferentes modalidades 
 

• Serviço Residencial Terapêutico (SRT)  
 

• Unidade de Acolhimento (adulto e infanto-juvenil) 
 

• Enfermarias Especializadas em Hospital Geral 
 

• Hospital Psiquiátrico 
 

• Hospital-Dia 
 

• Atenção Básica 
 

• Urgência e Emergência 
 

• Comunidades Terapêuticas 
 

• Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental 
 

Para o Ministério da Saúde, a rede de serviços de saúde mental deve 

trabalhar com a lógica do território, de forma integrada aos demais serviços de 

saúde, fortalecendo e ampliando as ações da Estratégia Saúde da Família, das 

equipes de saúde mental na atenção básica e dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (BRASIL, 2015).  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) deverão assumir seu papel 

estratégico na articulação e no crescimento dessas redes, tanto cumprindo suas 

funções na assistência direta e na regulação da rede de serviços de saúde, 

trabalhando em conjunto com as equipes de Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de Saúde, quanto na promoção da vida comunitária e da autonomia 
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dos usuários, articulando os recursos existentes em outras redes, tais como socio 

sanitárias, jurídicas, cooperativas de trabalho, escolas, empresas, entre outros 

(BRASIL, 2004). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) é essencial que os 

profissionais da atenção primária estejam convencidos de que são capazes de 

oferecer cuidados em saúde mental. Seguem algumas ações que podem ser 

realizadas por todos os profissionais da Atenção Básica, nos mais diversos 

dispositivos de cuidado:  

• Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir. 

• Exercer boa comunicação. 

• Exercitar a habilidade da empatia. 

• Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer. 

• Acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas. 

• Oferecer suporte na medida certa; uma medida que não torne o usuário 

dependente e nem gere no profissional uma sobrecarga. 

• Reconhecer os modelos de entendimento do usuário. 

 

5.3 Os transtornos mentais e a utilização de benzodiazepínicos e psicotrópicos  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde o conceito de transtornos mentais 

está ligado a uma síndrome ou até mesmo um padrão psicológico de significação 

clínica. Tais condições geralmente estão associadas a mal-estar ou a uma 

incapacidade, contudo isto não é regra. Deste modo uma doença mental seria a 

alteração de processos cognitivos e afetivos do desenvolvimento do indivíduo, sendo 

traduzido em perturbações em diferentes níveis. Geralmente se dão em razão de 

raciocínio, comportamento, compreensão da realidade e da adaptação às condições 

da vida. Estes conceitos variam muito segundo cada patologia e suas manifestações 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014)  

A atenção básica a saúde é o primeiro acesso, ou seja, a porta de entrada 

para a assistência a usuários da saúde mental, inclusive aqueles casos de usuários 

com grande propensão ao suicídio (BRASIL, 2013). Uma das principais funções da 

atenção básica a saúde é desenvolver medidas que possam preservar a saúde 

mental das populações. É extremamente importante desenvolver medidas, ações, 
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com os pacientes da saúde mental que apresentem sintomas e transtornos mentais 

já diagnosticados.  

Muitos são os tipos de transtornos mentais podendo-se citar transtornos do 

neurodesenvolvimento, espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, 

transtorno bipolar e transtornos relacionados, transtornos depressivos, transtornos 

de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados, 

transtornos relacionados a trauma e a estressores, transtornos dissociativos, 

transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados, transtornos 

alimentares, transtornos da eliminação, transtornos do sono-vigília, disfunções 

sexuais, disforia de gênero, transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da 

conduta, transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, transtornos 

neurocognitivos, transtornos da personalidade, transtornos parafílicos, entre outros. 

Os mais comuns na Unidade de Saúde são ansiedade, depressão, crises de sono, 

bipolaridade, entre outros. Já houve casos de suicídio na comunidade, e a procura 

está cada dia maior.  

Os Benzodiazepínicos (BZD) são drogas com atividade ansiolítica que 

começaram a ser utilizadas na década de 60. O Clordiazepóxido foi o primeiro BDZ 

lançado no mercado (1960), cinco anos após a descoberta de seus efeitos 

ansiolíticos, hipnóticos e miorrelaxantes. É comprovado cientificamente a eficácia 

terapêutica dessas drogas, além de apresentar baixos riscos relacionados a 

intoxicação. É de conhecimento científico que quando utilizado por muitos períodos 

pode causar dependência (ORLANDI; NOTO, 2005). 

Dentre as drogas mais comuns utilizadas na terapêutica de transtornos de 

saúde mental estão os benzodiazepínicos. Contudo a literatura apresenta estudos 

que comprovam que o uso inapropriado de psicotrópicos e benzodiazepínicos causa 

dependência e terríveis consequências, ainda assim é uma realidade na atenção 

básica brasileira. Infelizmente pelo caráter dependente dessas drogas muitas vezes 

os usuários das Unidades de Saúde apresentam grande resistência tanto na 

diminuição das doses quanto no desmame total destas drogas (NALOTO et al., 

2016).  

O problema existe e é uma realidade na atenção básica. Nunes e Bastos 

(2016) afirmam que se trata de drogas direcionados para o tratamento de 

transtornos de ansiedade, em virtude de funções hipnóticas dessas drogas. Além 

disso, são prescritas pelo caráter ansiolítico, anticonvulsivantes e miorrelaxantes. 
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São consideradas de grande eficácia e baixa nocividade. O uso na década de 90 foi 

bastante popularizado em vários segmentos da sociedade.  

Ainda que haja boa eficácia, estas drogas causam dependência. Isso quem 

afirma é a própria OMS, afirmando que as substâncias químicas apresentam alto 

grau de dependência, de modo que a forma correta de administração destes 

químicos é no período de dois a quatro meses (OMS, 2001).  

Após esse tempo, deve-se observar eventos relacionados à dependência. 

Dentre os principais aponta-se a chamada síndrome de abstinência que se dá a 

partir do aparecimento de sintomas físicos ou psíquicos quando o uso é 

descontinuado abruptamente. Além disso existe a chamada tolerância, que é a 

necessidade de doses cada vez maiores para alcançar efeitos antes obtidos com 

doses mais baixas (NUNES; BASTOS, 2016).  

Outra característica destas drogas diz respeito ao uso continuado, que pode 

ocasionar em efeitos indesejáveis ligados a depressão do sistema nervoso central, 

além da diminuição da atividade psicomotora e memória prejudicada, entre outros 

agravos consequentes (MEHDI, 2012). 

O que ocorre na realidade, é o fato de que muitos usuários que procuram a 

Unidade de Saúde possuem anos de uso destas drogas, e afirmam que sem as 

mesmas, apresentam vários sintomas como taquicardia, insônia e crises nervosas.  

Isso é comprovado por Alvarenga et al., (2015) que apontaram que muitas vezes o 

tempo de uso excede em muito o que é prescrito, e recomendado, e a partir da 

instauração da dependência química, o uso dessas drogas chega a se perpetuar ao 

longo da vida. O estudo de Souza et al., (2013) aponta que no público feminino é 

ainda maior, podendo chegar a ser até três vezes maior que entre os homens, o que 

pode ser evidenciado aqui em nossa Unidade de Saúde.  

Dentre as causas que contribuem para o uso abusivo destas drogas estão a 

exclusão social, falta de informação sobre as consequências das drogas, despreparo 

dos profissionais de saúde em lidar com a situação, além do maior acesso aos 

serviços de saúde, gerando assim uma maior exposição à prescrição médica 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

Atualmente existe uma tendência de optar por medicamentos com meia vida 

curta, tais como: Alprazolam, Bromazepam e Lorazepam. Os médicos brasileiros 

parecem estar seguindo tal tendência, uma vez que o Alprazolam e o Bromazepam 

figuram como os mais prescritos e apresentam aumento na dispensação, quando 
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comparado aos anos anteriores. O Diazepam contraria resultados que apontavam 

para elevado e crescente consumo, e demonstra seguir a tendência de, como 

benzodiazepínico de meia vida intermediária, ser preferido, provavelmente em 

benefício dos de meia vida mais curta. Já o Clonazepam, mesmo possuindo meia 

vida intermediária, foi o terceiro mais consumido e de forma crescente. Talvez seja 

possível atribuir esse resultado à sua ação anticonvulsivante, fator que leva a OMS a 

classificá-lo como anticonvulsivante derivado de benzodiazepínico, e não como 

ansiolítico (AZEVEDO; ARAUJO; FERREIRA, 2016). 

Os principais efeitos benéficos dos BZD são: ansiolítico, sedativo/hipnótico e 

anticonvulsivante, sendo, portanto, utilizados para transtornos ansiosos ou outros 

transtornos que apresentem sintomas de ansiedade (ex: depressão maior com 

sintomas de ansiedade). Alguns BZD possuem a capacidade sedativa maior do que 

outros e, portanto, são utilizados para insônia, procedimentos médicos que 

necessitam sedação (e.g. cirurgias, endoscopia digestiva alta, colonoscopia) e para 

agitação psicomotora. Os BZD nem sempre são os medicamentos de primeira 

escolha, mas devem ser indicados quando houver falha terapêutica de outro 

hipnótico, contraindicação ou mesmo indisponibilidade de uso de outras substâncias 

(DIRETRIZES CLÍNICAS, 2013).  

Ainda, de acordo as Diretrizes Clinicas (2013) para o uso de 

benzodiazepínicos, essa classe de medicamentos age em curto prazo e, em geral, 

tem boa tolerabilidade, mas pode causar problemas como sedação, disfunção 

cognitiva, depressão respiratória, alterações psicomotoras (fala disártrica, marcha 

atáxica), depressão e dependência química. Vale ressaltar, também, que indivíduos 

que usam de maneira abusiva podem ter prejuízos sociais com altos custos 

financeiros de acordo com seu poder aquisitivo. O número médio de efeitos 

adversos nos usuários de BZD é de 4,8/paciente, e muitos continuam a usar o 

medicamento apesar do desconforto. O conhecimento destes efeitos é importante 

para o seu uso racional, com objetivo de evitar possíveis iatrogenias.  

Segundo Palhares et al. (2013) o uso de benzodiazepínicos deve ser feito sob 

cuidados médicos e avaliado o custo benefício de tal prescrição, incluindo dose e 

tempo de uso. Deve-se evitar seu uso prolongado, como mais de três meses, pois 

isto aumenta a possibilidade de tolerância e dependência, de acordo com 

predisposição genética, uso de outras medicações e álcool, além de características 

da personalidade.  
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Vale ressaltar sobre a síndrome de dependência do BZD explicada pelos 

autores acima mencionados. Os mesmos afirmam que esta síndrome deve ser 

investigada em todos os pacientes que façam uso da medicação e é importante 

orientar o paciente para reconhecer a dependência e os sintomas de abstinência e 

explicar que, superada esta fase, a tendência é de melhora da qualidade de vida. 

Por fim, o melhor método para tratamento da síndrome de dependência de 

BZD é a retirada gradual. É o mais prático, mais econômico e com menos riscos 

para o paciente. Quanto à retirada gradual, após a motivação do paciente, feita por 

meio de um processo firme e empático, é recomendável estabelecer um cronograma 

de retirada, com informações por escrito. Este cronograma deve respeitar o tempo 

de uso, comorbidades psiquiátricas e a motivação do paciente (PALHARES et al., 

2013). 

Com base em todos estes dados e na verificação in loco da problemática, 

apresenta-se o plano de intervenção.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

O presente plano de ação se refere ao problema priorizado, referente ao 

elevado número de usuários com problema de saúde mental. A seguir, será descrito 

o problema, bem como seus nós críticos, a fim de estabelecer uma estratégia para 

resolução ou para amenizar.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

O problema principal identificado pela ESF é o grande número de usuários da 

ESF Dona Sílvia com transtorno mental. De acordo com os dados do CS existem 

197 pacientes em uso de algum benzodiazepínico. Deve-se considerar, também, 

que parte importante dos usuários com algum tipo de problema mental não recebe 

tratamento adequado ou nem mesmo foram diagnosticados com estes problemas. 

Além disso, vários pacientes em uso de medicação dividem com outros seus 

medicamentos. Em geral, durante as consultas, é comum os pacientes relatarem 

uma melhora após o uso do medicamento, e uma dificuldade em suspender a 

medicação pelo medo de voltarem os sintomas.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

O problema prioritário é o grande número de usuários com transtorno mental, 

que vem sobrecarregando o serviço da equipe da UBS Dona Sílvia. Além disso, 

existe o problema de abuso de psicotrópicos e benzodiazepínicos o que exige um 

plano de ação para minimizar os impactos na população. A problemática da saúde 

mental pode ser explicada por problemas sociais, emocionais, desemprego, fatores 

genéticos, entre outros, havendo, portanto, a necessidade apresentar uma proposta 

de intervenção.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Após a explicação do problema na realidade existente, apresenta-se quatro 

nós críticos considerados desafios a serem superados para realização do projeto de 

intervenção:  
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Nó crítico 1: falta de conhecimento do usuário e de sua família sobre o uso correto 

dos medicamentos, além do uso de medicamentos sem prescrição e 

acompanhamento médico.  

Nó crítico 2: Ausência de grupos educativos e de apoio a população sobre 

transtornos mentais. Além disso falta envolvimento do NASF nas ações relacionadas 

aos usuários com problema mental, como também capacitação e treinamento da 

equipe de saúde para assistência ao paciente em crise.  

Nó crítico 3: Número reduzido de psiquiatras no município para atendimento dos 

pacientes encaminhados o que gera uma demanda reprimida de encaminhamentos, 

inclusive para realização das consultas de retorno em tempo hábil e necessário. 

Nó crítico 4: Ausência de medicamentos na unidade para controlar pacientes em 

crise, ocasionada muitas vezes pelo uso inadequado da medicação. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema do 

“Alto número de usuários com problemas mentais” na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da UBS Dona Sílvia, no município de Sete 

Lagoas, Minas Gerais, estão detalhadas nos quadros a seguir. 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “grande 

número de usuários com transtorno mental na UBS Dona Sílvia”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dona Sílvia, município de Sete 

Lagoas, Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Falta de conhecimento do usuário e de sua família sobre o uso correto 

dos medicamentos, além do uso de medicamentos sem prescrição 

médica e acompanhamento médico.  

Operação 

(operações)  

Realizar grupos operativos e de apoio ao paciente e familiar; 

Agendar de consultas e retornos periódicos; 

Encaminhar ao psiquiatra regularmente 

Conversar com os pacientes a respeito da sua doença e da real 

necessidade de uso das medicações. 

Realizar grupos operativos envolvendo os familiares e trazê-los a 

responsabilização em conjunto com o próprio paciente. 

Projeto Conscientização e Responsabilização 

Resultados 

esperados 

A população em questão conhece o transtorno mental, os riscos e 

benefícios do uso da medicação, importância do acompanhamento 

médico, modo de usar e mecanismo de ação da medicação utilizada. 

Familiares entendem seu papel na reabilitação e acompanhamento do 
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paciente doente mental. 

Produtos 

esperados 

Reuniões educativas mensais. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Médico, enfermeiro, psiquiatra, psicólogo e assistente social 

Cognitivo: Informação sobre a temática em questão  

Financeiro: Lanche para grupos, impressão de material educativo 

Político: Mobilização da população de risco 

Recursos críticos 
Estrutural: Impossibilidade da presença de um psiquiatra 

Cognitivo: Dificuldade em algumas temáticas por parte de alguns 

profissionais, falta de tempo para estudos conjuntos. 

Político: Motivação dos ACS para convidar e insistir no convite aos 

pacientes 

Financeiro: adesão da atual gestão em liberação de verbas ou 

recursos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerentes operacionais e coordenação da Atenção primária – 

motivação possivelmente favorável. 

Ações 
estratégicas 

Pedir apoio da equipe de marketing da Secretaria de Saúde para 

divulgação das reuniões periódicas para que não haja falta de adesão 

Prazo 
Deve-se realizar essa etapa após levantamento, pelos ACS, de todos 

os usuários em uso de medicação. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica da unidade 

Enfermeiro da unidade 

ACS 

Equipe multidisciplinar 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Serão feitos relatórios mensais das ações desenvolvidas para controle 

dos grupos operativos;  

Será cobrado em reunião de equipe e matriciamento o apoio dos 

profissionais mensalmente no agendamento de consultas para esse 

público especifico  

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “grande 

número de usuários com transtorno mental na UBS Dona Sílvia”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dona Sílvia, município de Sete 

Lagoas, Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Ausência de grupos educativos e de apoio a população sobre 

transtornos mentais. Além disso falta envolvimento do NASF nas 

ações relacionadas aos usuários com problema mental, como também 

capacitação e treinamento da equipe de saúde para assistência ao 

paciente em crise. 

Operação 

(operações)  

Iniciar grupo educativo e de apoio para a população em geral 

Envolvimento do NASF nas questões relativas a saúde mental; 

Capacitação e treinamento da equipe de saúde; 
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Projeto Grupo Operativo: Bem-estar. 

Resultados 

esperados 

Participação da população em geral neste grupo operativo a fim de 

prevenir, identificar e tratar pessoas que possam desenvolver ou que 

tenha algum transtorno mental. 

Produtos 

esperados 

Grupo operativo bimestral inicialmente. 

Equipe treinada e apta a lidar com questões relacionadas a saúde 

mental; 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Enfermeiro, NASF, Médico e Especialista Psiquiatra;  

Cognitivo: Diversos profissionais para tratar sobre o tema nas diversas 

dimensões e olhares. Treinamento da equipe; 

Financeiro: não há necessidade 

Político: Impressão de convites para o grupo; Apoio a capacitações; 

Recursos críticos Estrutural: ausência de psicólogo do NASF; 

Cognitivo: não há dificuldades 

Político: não há necessidade 

Financeiro: falta de papel e tinta na impressora para fazer impressões 

de convites e materiais didáticos 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerente operacional e coordenação da atenção primária – NASF  

Motivação parcialmente favorável 

Ações 
estratégicas 

Levar lanches para motivar a população a participar do grupo; 

Prazo 
Concomitantemente com o nó critico 1 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

NASF 

Médico  

Enfermeiro  

ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Por meio de reuniões entre a equipe.  
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “grande 

número de usuários com transtorno mental na UBS Dona Sílvia”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dona Sílvia, município de Sete 

Lagoas, Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
Número reduzido de psiquiatras no município para atendimento dos 

pacientes encaminhados o que gera uma demanda reprimida de 

encaminhamentos, inclusive para realização das consultas de retorno 

em tempo hábil e necessário. 

Operação 

(operações)  

Realizar a triagem dos encaminhamentos ao psiquiatra  

Agendar triagem com os pacientes do encaminhamento buscando a 

real necessidade de serem encaminhados 

Solicitar maior número de vagas ao psiquiatra 

Projeto Triagem de Psiquiatria 

Resultados 

esperados 

Redução dos encaminhamos desnecessários ao psiquiatra 

Produtos 

esperados 

Menos encaminhamentos ao psiquiatra desnecessários  

Evolução da fila de espera daqueles que realmente precisam  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Psiquiatra e médico 

Cognitivo: não há 

Financeiro: não há 

Político: Requerimento de mais Psiquiatras no Município; 

Recursos críticos Estrutural: falta de vaga nas agendas médica e do psiquiatra devido a 

outras atividades. 

Cognitivo: não ha 

Político: não há 

Financeiro: não há 

Controle dos 
recursos críticos 

Médicos, enfermeiros e gerentes 

Ações 
estratégicas 

Tentar triar as demandas da unidade pela equipe de enfermagem para 

que haja mais vagas de consultas na agenda médica.  

Aproveitar vagas de desistência e recusas da agenda do especialista 

Prazo 
Assim que as demais etapas estiverem sendo realizadas.  

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Organizar a agenda médica e de enfermagem  

Triar as prioridades dos encaminhamentos ao especialista  



43 
 

 

 

Quadro 6– Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “grande 

número de usuários com transtorno mental na UBS Dona Sílvia”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dona Sílvia, município de Sete 

Lagoas, Minas Gerais. 

Nó crítico 4 
Ausência de medicamentos na unidade para controlar pacientes em 

crise, ocasionada muitas vezes pelo uso inadequado da medicação; 

Operação 

(operações)  

Solicitar ao almoxarifado da Secretaria de Saúde os medicamentos 

faltosos 

Repassar a solicitação aos gestores para ciência dos mesmos  

Cobrar do setor a entrega das medicações solicitadas 

Projeto Recursos materiais  

Resultados 

esperados 

Manutenção constante de medicações na unidade para que não 
comprometa a assistência de um paciente em crise. 

Produtos 

esperados 

 Melhoria da assistência medicamentosa 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para a solicitação 

Cognitivo: Saber os medicamentos utilizados numa crise psiquiátrica 

Financeiro: ter recurso para a compra do medicamento 

Político: favorecimento da gestão para ceder a medicação 

Recursos críticos Estrutural: não há 

Cognitivo: possível falta de algum por não saber quais são 

Político: dificuldade de aderir a essa necessidade 

Financeiro: não haver condições para aquisição 

Controle dos 
recursos críticos 

Gestor  

Ações 
estratégicas 

Pedir em outras unidades alguns medicamentos que talvez as mesmas 

possam possuir.  

Prazo 
Imediato 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Médico, por meio do monitoramento periódico.  



   
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Sabendo que o problema levantado através do Método da Estimativa Rápida 

e do Planejamento Estratégico foi o grande número de usuários com transtorno 

mental, sobrecarregando o serviço da equipe da UBS Dona Sílvia percebe-se que 

modificações estratégicas podem promover grandes benefícios a esta população.  

Primeiramente a criação com eficácia de um grupo de apoio que possa trazer 

importantes informações aos usuários a seus familiares sobre os transtornos 

mentais e a correta administração dos medicamentos pode tanto melhorar os 

problemas mentais como diminuir a quantidade de usuários apresentando crises na 

Unidade.  

Além disso é importante que os usuários tenham a real consciência sobre os 

efeitos danosos da medicação prescrita para transtornos mentais. A maioria delas 

causa dependência e, a partir de 4 meses de uso contínuo pode-se verificar 

dependência, além de outras consequências indesejadas ao usuário. Por isso é tão 

importante o desmame e o correto uso prescrito pelo médico.  

Um terceiro ponto é a necessidade de contratação de novos profissionais 

psicólogos e psiquiatras. A demanda é grande, e os profissionais poucos, o que 

exige da nossa equipe de saúde uma triagem cada vez mais assertiva, utilizando, da 

melhor forma possível, as vagas disponíveis.  

E, por fim, exigir da Secretaria de Saúde medicações que possam controlar 

usuários em crise, pois muitas vezes aparecem casos deste tipo fazendo com que 

os profissionais da atenção básica fiquem de mãos atadas, sendo que se houvesse, 

poderíamos buscar ajudar e resolver o problema na própria unidade.  

Conclui-se, portanto, que esta proposta é bastante viável, e caso seja 

implementada da forma com que foi projetada pode trazer benefícios incalculáveis a 

comunidade e aos usuários de saúde mental.  
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