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RESUMO  
 

A inserção das ações de saúde mental como práxis das equipes de saúde da família 
atua como uma atividade considerável na disposição dessa rede comunitária de 
assistência em saúde mental. É relevante e fundamental o acompanhamento dos 
pacientes portadores de transtorno mental, impossibilitando ao máximo as 
internações, afim de proteger os vínculos domésticos e sociais. O objetivo deste 
trabalho foi elaborar um plano de intervenção com o intuito de humanizar o 
atendimento ao paciente em sofrimento mental na estratégia de saúde da família da 
UBS Ana Claro de Souza, na cidade de Prados, Minas Gerais, por meio da 
capacitação da equipe e orientações aos pacientes e familiares sobre a importância e 
uso correto da medicação. O método utilizado foi o Planejamento Estratégico 
Situacional (PES), a partir do levantamento feito através do Diagnostico Situacional 
da Unidade. Foram consultadas as bases de dados: Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), por 
meio dos descritores: Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, Saúde 
Mental. O remodelamento da atenção em saúde mental proposto, antefere ações 
voltadas para a inclusão social, bem como promoção da autossuficiência do paciente 
e melhor vínculo com a equipe da ESF. A base matricial é a estratégia de habilitação 
e capacitação de toda a equipe, buscando um novo método de abordagem aos 
pacientes de Saúde mental na atenção básica a saúde.  
 
 
 

Descritores: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Saúde Mental.  
 



 

  

ABSTRACT  
 
 
 

The insertion of mental health actions as a practice of family health teams acts as a 
considerable activity in the provision of this community mental health care network. It 
is relevant and fundamental to monitor patients with mental disorders, making 
hospitalizations as impossible as possible, in order to protect domestic and social 
bonds. The objective of this work was to elaborate an intervention plan in order to 
humanize the care for mentally ill patients in the family health strategy of UBS Ana 
Claro de Souza, in the city of Prados, Minas Gerais, through the training of the team 
and guidance to patients and family members on the importance and correct use of 
medication. The method used was Situational Strategic Planning (PES), based on the 
survey carried out through the Unit's Situational Diagnosis. The following databases 
were consulted: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE),, using the keywords: Family Health Strategy, 
Primary Health Care, Mental Health. The proposed remodeling of mental health care 
provides for actions aimed at social inclusion, as well as promoting patient self-
sufficiency and a better link with the FHS team. The matrix base is the qualification and 
training strategy of the entire team, seeking a new approach to mental health patients 
at primary health care. 
 

 
 
 

Keywords: Family health strategy. Primary health care. Mental health.  
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1 INTRODUÇÃO  

 
A cidade mineira de Prados está localizada na Região das Vertentes e possui 

8.979 habitantes distribuídos em uma área territorial de 264,115 km2 (IBGE, 2018). O 

município que faz parte do circuito turístico da rota dos Inconfidentes é muito famoso 

por seu artesanato de alta qualidade, principalmente no distrito Vitoriano Veloso, 

conhecido como Bichinhos que recebe centenas de pessoas diariamente. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Claro de Souza atende diariamente 

pessoas com inúmeros problemas de saúde. Além das doenças crônicas que 

acometem a população de uma forma geral, a Equipe de Saúde da Família Vale Tudo 

também lida com eventos relacionados ao alto consumo de álcool, falta de 

planejamento familiar e, em especial, o sofrimento mental.  

No campo da saúde mental enfrentamos várias situações, principalmente 

aquelas que são mascarados por falta de atendimento adequado, ocasionado pela 

falta de formação em saúde mental dos profissionais responsáveis pela assistência, 

bem como o uso excessivo de benzodiazepínicos e antidepressivos. 

Considerando o importante papel da eSF Vale Tudo no atendimento aos 

pacientes portadores de sofrimento mental e, afim de promover a saúde dos mesmos, 

este trabalho descreve um plano de intervenções que propõe ações no campo da 

saúde mental, para atendimento aos pacientes de forma humanizada e holística. 

 
1.1 Aspectos gerais do município 

 
O município de Prados originou-se no início do século XVIII, no ano de 1704 

quando, atraídos pelo ouro, representantes da família Prado, vindos de Taubaté-SP, 

chegaram a essa região denominada “Ponta do Morro”. Com o empobrecimento das 

minas de ouro, houve uma alternância das atividades, surgindo os primeiros 

sesmeiros da região e mais tarde teve início o desenvolvimento urbano do local. O 

fato de o lugar ter sido passagem de boiadas e tropas muito contribuiu para o 

desenvolvimento da localidade. Em 15 de abril de 1890, o arraial foi elevado à vila e, 

dois anos depois, a vila foi elevada à cidade. O município sempre integrou a rota dos 

turistas que transitam pelo circuito Trilha dos Inconfidentes (PORTAL DO 

PRADENSE, 2019). 

Um forte atrativo turístico e importante engrenagem da economia local é o 

artesanato que a cidade produz, majoritariamente em madeira e ferro. O couro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trilha_dos_Inconfidentes
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também se transforma em artigos para montaria, botas, sandálias, cintos e bolsas. O 

Distrito Vitoriano Veloso, mais conhecido como Bichinho é o ponto turístico mais 

visitado do município, com grande diversidade de artesanatos, móveis rústicos, telas, 

bordados, esculturas e adornos em geral. O histórico vilarejo fica a apenas 8 km de 

Tiradentes, com acesso por uma estrada de terra que proporciona um visual 

encantador dos contornos da Serra de São José. Além do artesanato, que gera 

emprego para muitos pradenses, a cidade possui duas indústrias importantes para a 

economia do município: Marluvas e Granja Atalaia, que empregam respectivamente o 

número aproximado de 415 e 712 funcionários (PORTAL DO PRADENSE, 2019). 

A atividade política partidária é tradicional no município, polarizada entre dois 

grupos, que nos últimos anos tem intercalado à frente do poder municipal. Como é 

comum no interior do estado, em Prados a política tem um forte caráter 

assistencialista, e ainda é possível notar traços do coronelismo. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

A história da saúde de Prados tem seu ponto inicial na criação da Santa Casa 

de Caridade, em 1917, que inicialmente funcionava em uma casa cedida por um 

cidadão pradense, e em 1948 inaugurou sede própria. Em meados de 1988, 

ocorreram os primeiros passos para a municipalização da saúde, sendo em seguida 

implementadas as UBS.  

O município conta com cobertura de 100% da Estratégia de Saúde da Família 

e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). O arranjo de atendimento à saúde 

no município compõe–se de três UBS, cada uma abrigando uma equipe de Saúde da 

Família. São elas:  

▪ UBS Ana Claro de Souza, situada à Rua Vereador José Pedro de Moura, 

734, bairro Pinheiro Chagas;  

▪ UBS Dr. Antônio Josino dos Santos, localizada à Praça Getúlio Silva, 56, 

Centro; 

▪ UBS Vitoriano Veloso, localizada no bairro de Bichinhos, inaugurada em 

2010.  

Prados possui, ainda, seis pontos de apoio para atendimento de atenção básica 

à saúde localizados na zona rural: Carandaizinho, Pitangueiras, Estação, Coqueiro, 

Atalaia e Sítio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitoriano_Veloso
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A referência de pronto atendimento do município é a Santa Casa de 

Misericórdia da Paróquia de Prados, que é um hospital de pequeno porte em regime 

de funcionamento 24 horas, atendendo emergências, consultas ambulatoriais e 

serviço de internação para clínica médica e pediatria. Também possui serviços de 

apoio e diagnóstico como eletrocardiografia e radiografia. O município mantem 

convênio com o Laboratório de Análises Clinicas LABOPRADOS. A rede de 

atendimento conta com serviço de Tratamento Fora do Município (TFD), com 

referências em Barbacena, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Resende Costa e São João 

del Rei, além de convênio com serviços de tele consultoria do Tele Saúde. O município 

também participa do Consorcio Intermunicipal das Vertentes (CISVER). 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 
A área de abrangência da eSF Vale Tudo engloba os bairros pradenses: 

Pinheiro Chagas, Sítio, Gajeiro, Estação de Prados e Coqueiro. O bairro de Pinheiro 

Chagas, onde está localizada a UBS Ana Claro de Souza, possui importantes 

instrumentos sociais, como a Escola Municipal Antônio Américo, a Associação 

Municipal de Apoio ao Idoso (AMAI), onde residem 28 idosos vulneráveis, a Creche 

Municipal Gabi, uma sede do Instituto Estadual de Floresta (IEF), Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a sede da Associação dos Moradores de 

Pinheiro Chagas. Com população predominantemente cristã, o bairro possui igrejas 

evangélicas e a igreja católica Santo Antônio, onde se destaca a Conferência 

Vicentina, formada por fiéis que prestam serviços comunitários e são atuantes no 

apoio a população carente. Para lazer e esporte, o bairro conta com uma quadra 

esportiva bem estruturada, um campo de futebol e parque de exposição. O bairro 

ainda abriga uma das principais fontes de emprego do município e a principal do 

bairro, a sede da fábrica de calçados MARLUVAS, com aproximadamente 415 

funcionários. A segunda fonte de renda do bairro é o artesanato em madeira e ferro. 

A rua Antônio Cardoso do Vale, que liga Pinheiro Chagas ao centro da cidade, é 

frequentada por muitos turistas, por conter diversas lojas e artesãos locais (PORTAL 

DO PRADENSE, 2019).  

Nos bairros rurais de Sítio e Gajeiro, na região próxima à zona urbana, estão 

as famílias artesãs tradicionais na cidade, frequentemente visitadas por turistas. Estes 



13 
 

  

dois bairros possuem uma população estimada de 426 pessoas, conforme 

cadastramento da ESF. 

O segundo bairro mais populoso da área de abrangência da UBS Ana Claro de 

Souza é o Coqueiro, com aproximadamente 400 usuários. Localizado a 8 km da UBS, 

conta com uma população prioritariamente formada por adultos, jovens e crianças. No 

aspecto socioeconômico, predomina o trabalho braçal masculino e mulheres do lar 

(IBGE, 2018). O bairro possui um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

que oferece oficinas para crianças e adultos. Um problema emergente no bairro é a 

falta de planejamento familiar, baixa condição econômica e número significante de 

dependentes de álcool e outras drogas.  

Após o bairro de Coqueiro, a 5 km de distância, está o bairro Estação de 

Prados. Com 201 usuários cadastrados, é composto predominantemente de idosos 

aposentados, e com comorbidades crônicas, como hipertensão, diabetes e 

depressão. 

Todos os bairros da área de abrangência contam com coleta de lixo duas vezes 

por semana. Os resíduos, em sua maioria, são direcionados para a central de 

reciclagem do município. A rede de esgoto e abastecimento de água é feita pela 

COPASA em grande parte da cidade, e em alguns pontos rurais ainda são 

encontradas fossas sépticas e rudimentares (IBGE, 2018). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Ana Claro de Souza 

 

A UBS Ana Claro de Souza está localizada em Pinheiro Chagas, que é o 

segundo maior bairro do município. A população cadastrada na UBS é de 2.110 

pessoas. Na zona rural, estão os bairros Sítio (125 moradores), Gajeiro (300 pessoas), 

Coqueiro (400 usuários) e próximo ao limite do município com Barroso, a 13 km de 

distância da UBS, está o bairro Estação de Prados, habitado por 200 pessoas (IBGE, 

2018). 

A estrutura física da unidade é bem conservada, com exceção da pintura das 

paredes que está bastante deteriorada. Embora a área seja suficiente para atender a 

demanda da população adscrita, o consultório odontológico está localizado na 

extremidade esquerda da UBS, após corredor estreito, e assim o acesso de pessoas 

com dificuldade de locomoção e cadeirantes é conturbado.  A área destinada a 

recepção é suficiente e possui cadeiras para acomodar todos os pacientes que 
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aguardam atendimento. Não existe sala de reuniões, e por isso, quando necessário é 

utilizado a sala da fisioterapia, por ser maior do que os demais consultórios. Isso limita 

a disponibilidade de horários para grupos operativos e reuniões, pois só podem ser 

realizados em horários em que a fisioterapeuta não está trabalhando.  

A UBS conta com equipamentos básicos como: macas, mesa ginecológica, 

glicosímetro, nebulizador, instrumental cirúrgico para pequenos procedimentos e 

curativos. Recentemente a secretaria de saúde adquiriu medicações injetáveis para 

uso na UBS, permitindo maior resolutividade na abordagem de quadros agudos, que 

chegam por demanda espontânea. 

Um motivo de constantes reclamações entre os usuários é a distância da UBS 

dos bairros Coqueiro e Estação de Prados, que estão mais próximos a UBS Dr. 

Antônio Josino dos Santos, localizada no centro da cidade, porém os moradores 

desses bairros estão adscritos à UBS Ana Claro de Souza. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Vale Tudo, da Unidade Básica de Saúde Ana 

Claro de Souza  

 

A UBS Ana Claro de Souza abriga a eSF Vale Tudo, que é composta por uma 

médica, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e seis agentes comunitários de 

saúde. O enfermeiro é o coordenador da equipe, e responsável pela organização e 

planejamento do trabalho. Há harmonia e cooperação no trabalho entre os 

profissionais e no atendimento da população, de forma a garantir o vínculo com os 

pacientes do território.  

O ambiente de trabalho, local oportuno para se fortalecer as relações humanas 

sustentáveis, seja entre a equipe ou mesmo com a comunidade, utiliza-se da 

comunicação, favorecendo a organização e tomada de decisões compartilhadas 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Percebe-se que a relação entre os profissionais 

de saúde é dinâmica, caracterizada inicialmente por uma fase de desconfiança, 

evoluindo com posterior credibilidade e participação satisfatória. No entanto, é 

observado pouco esforço por parte dos profissionais para se desenvolver um trabalho 

em equipe de forma eficaz, ficando restrito apenas em reuniões com o pressuposto 

de discutir os casos mais complicados. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Vale Tudo 

 
A Unidade Básica de Saúde funciona de 07h30min às 16h30min. A agenda da 

Equipe Vale Tudo é ocupada prioritariamente por atendimentos de demanda 

espontânea, que ocorrem durante todo o período de funcionamento da UBS. Os 

pacientes procuram a UBS e são agendados na recepção para consulta médica, sem 

ser realizado o acolhimento e triagem do quadro clínico.  Assim, alguns pacientes 

consultam com muita frequência e demandam insumos de forma excessiva, sem 

necessidade ou motivo para tal, diminuindo a efetividade e eficácia dos atendimentos 

e do cuidado. O cuidado prestado por todos os profissionais da equipe não varia em 

decorrência de características pessoais e condição socioeconômica, e assim é 

possível garantir a equidade da assistência. 

No trabalho de promoção de saúde sabe-se da importância e 

representatividade dos grupos operativos. Na UBS Ana Claro são realizados três 

grupos: cessação do tabagismo (semestral), gestantes (mensal) e hiperdia (semanal), 

para acompanhamento de hipertensos e diabéticos. 

Entre as ações voltadas para a saúde da mulher, a coleta do exame 

citopatológico é realizada pelo enfermeiro da unidade as quartas feiras. Os 

atendimentos de pré-natal são realizados pela médica, semanalmente.  

Na área de saúde da criança é feito o acompanhamento de menores de 2 anos, 

conforme calendário do Ministério da Saúde, em consultas intercaladas entre médica 

e enfermeiro.  

Às quartas e sextas feiras, no período da tarde, são realizados atendimentos 

médicos na zona rural, sob demanda espontânea, e também visitas domiciliares em 

zona urbana. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Vale Tudo  

 

O tempo da equipe Vale Tudo está ocupado quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento da demanda espontânea. Os atendimentos são 

organizados com base nos casos de demanda espontânea e agendados. Os casos 

agendados constituem um número fixo por dia, entretanto, a demanda espontânea é 

grande diariamente (casos agudos) e são acolhidos pelo enfermeiro através do 

sistema de triagem. O sistema de triagem, em tese, deveria ser realizado pelo 
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enfermeiro da UBS, porém, como a demanda é grande para somente um enfermeiro, 

nem sempre é possível que tal tarefa seja realizada corretamente, implicando no 

aumento exagerado de pessoas na UBS e atendimentos rápidos. Fato que muitas 

vezes gera tumulto e confusão, principalmente com a recepção e os usuários.  

Há também atendimentos externos semanais nas zonas rurais e visitas 

domiciliares aos pacientes com dificuldade de locomoção ou impossibilidade de sair 

do domicílio. Essas demandas são previamente agendadas e organizadas conforme 

o horário do atendimento da Unidade.   

As consultas de pré-natal de baixo risco são realizadas pela médica da equipe 

e as demais são encaminhadas ao Centro Viva Vida para acompanhamento de alto 

risco. O município não dispõe de médico com especialidade em ginecologia e 

obstetrícia. 

A unidade também faz acompanhamento eletivo de puericultura, realizado 

através de consultas intercaladas entre o enfermeiro e a médica. A equipe conta com 

uma agenda dividindo os turnos, predefinidos pela gestão para atendimentos na 

unidade, atendimentos nas zonas rurais, bem como visitas domiciliares 

quinzenalmente. 

Uma queixa geral da equipe é a falta de tempo e disponibilidade para organizar 

o trabalho, planejar as estratégias e priorizar a prevenção e promoção a saúde, devido 

à alta procura de atendimentos sob demanda espontânea. Com o passar dos anos 

nesta situação e a resistência da gestão municipal em aprovar as alterações propostas 

para alterar este cenário, a falta de perspectivas de mudanças têm provocado um 

desgaste da equipe e os profissionais tem se mostrado desmotivados. As reuniões de 

equipe não são realizadas, o que dificulta o desenvolvimento de ações de educação 

permanente em saúde e educação continuada, além de comprometer a troca de 

informações entre os profissionais e a organização da equipe com um todo. 

 

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

 

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

ação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Sendo assim, após diálogo com a equipe 

de saúde da UBS Ana Claro de Souza foram identificados alguns problemas 

enfrentados pela população da área de abrangência. Considerando as discussões 

realizadas pela equipe, tendo em vista as condições de saúde da população foram 
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levantados problemas relacionados à comorbidades crônicas, como hipertensão, 

diabetes e depressão em idosos aposentados, falta de planejamento familiar, baixa 

condição econômica e número significativo de pessoas dependentes de álcool e 

outras drogas. Além disso, identificou-se que na comunidade rural do Coqueiro há 

pouca estrutura de saneamento básico, com grande prevalência de doenças infecto-

parasitárias. E, ainda, existem inúmeros casos de pessoas em sofrimento mental, sem 

acompanhamento médico e psicológico devido à quantidade de atendimentos em 

demanda espontânea na unidade.  

 

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

intervenção  

 

A UBS Ana Claro de Souza enfrenta situações-problemas diariamente. Após a 

identificação dos principais problemas realizou-se a priorização dos mesmos 

conforme o quadro 1, pois dificilmente todas as situações identificadas serão 

resolvidas ao mesmo tempo.  

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de saúde Vale Tudo, Unidade 

Básica de Saúde Ana Claro de Souza, Prados, Minas Gerais 

Problemas Importância 
* 

Urgência 
**30 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização 

**** 

Falta de acompanhamento 
adequado e atendimento 
humanizado aos pacientes em 
sofrimento mental  

Alta 
 

8 Parcial 
 

1 

Alto número de idosos diabéticos 
e hipertensos 

Alta 7 Parcial 2 

Falta de planejamento familiar, 
famílias numerosas com poucas 
condições sócio financeiras 

Alta 5 Fora 3 

Uso indiscriminado de álcool e 
outras drogas entre a população 
adscrita 

Alta 6 Parcial 4 

Alta prevalência de doenças 
infecto-parasitárias 

Alta 4 Parcial 5 

    Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

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

O serviço de saúde é responsável por oferecer aos usuários atenção integral, 

tanto do ponto de vista do processo saúde-doença, como ações de promoção, 

prevenção, cura e reabilitação ajustada às necessidades da população no contexto 

da Atenção Primária à Saúde. O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é uma 

estratégia de atenção fundamental para a identificação das necessidades 

assistenciais, alívio do sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas e 

terapêuticas, se e quando necessárias, conforme cada caso (BRASIL, 2019). 

Após a realização do diagnóstico situacional, a equipe de saúde da família da 

UBS Ana Claro de Souza, na cidade de Prados (MG), constatou que existem muitos 

pacientes em sofrimento mental cadastrados na unidade, são cerca de 110 usuários, 

fora aqueles que buscam a unidade de saúde a procura de medicações para o 

tratamento dessa condição.  

Levando em consideração que a atenção básica deve ser a porta de entrada 

da Rede de Atenção à Saúde que busca promover a qualidade de vida da população 

brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, a equipe tomou como 

necessária a realização de um plano de intervenção para propor atendimento mais 

humanizado aos pacientes em sofrimento mental da área de abrangência da UBS Ana 

Claro de Souza, na cidade de Prados (MG). 

Saúde mental é um problema de saúde que necessita de observação 

constante, escuta, sensibilidade, solidariedade e cooperação, demandando, portanto, 

um atendimento holístico e humanizado, onde a ESF tem papel fundamental de 

atuação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O estudo da temática Humanização da Assistência em Saúde Mental é 

relevante, uma vez que o estabelecimento de um atendimento baseado em princípios 

com a integralidade do cuidado, a participação do paciente/comunidade e a equidade, 

é fundamental para promover um atendimento humanizado, multidisciplinar e singular 

na eSF Vale tudo, em Prados (MG), dentro do contexto social ao qual estamos 

inseridos.  
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3 OBJETIVOS   
 
 
3.1 Objetivo geral     

 

• Elaborar um plano de intervenção com o intuito da humanização no 

atendimento ao paciente em sofrimento mental na eSF Vale tudo, Prados 

(MG). 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Promover ao paciente com sofrimento mental e suas famílias, um 

acolhimento eficaz. 

• Capacitar os profissionais de saúde da UBS Ana Claro de Souza acerca 

do acolhimento em saúde mental. 

• Orientar pacientes e familiares sobre o uso correto da medicação e sua 

importância no tratamento dos portadores de sofrimento mental. 
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4 METODOLOGIA  
 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção foi utilizado o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). Inicialmente foi realizado um diagnóstico situacional 

pelo método da estimativa rápida para conhecer os principais problemas da 

comunidade da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Claro 

de Souza na cidade de Prados (MG). A estimativa rápida constitui uma forma de se 

alcançar informações sobre um conjunto de problemas e dos recursos potenciais para 

o seu enfrentamento (FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 2018).  

A elaboração do diagnóstico situacional proporcionou a identificação dos 

problemas de saúde mais graves na comunidade. 

Para atender ao proposto neste trabalho foi realizada uma revisão de literatura 

sobre temas relacionados à saúde dos pacientes portadores de sofrimento mental.  

Foi realizada pesquisa por artigos indexados nas bases de dados Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library On-Line 

(SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), por 

meio dos descritores: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Saúde 

Mental.  

O plano de intervenção foi elaborado seguindo os passos do planejamento 

estratégico situacional, conforme orientado por Faria, Campos e Santos (2018). 

 

 

 

. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Atenção Primária à Saúde 

 
De acordo com a Declaração de Alma-Ata Atenção Primária à Saúde (APS) ou 

Atenção Básica à Saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em métodos 

e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, ao alcance 

de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e cada etapa do seu 

desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e autodeterminação 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

A concepção da ABS desenvolveu-se a partir dos princípios do SUS, 

principalmente a universalidade, a descentralização, a integralidade e a participação 

popular, como pode ser visto na portaria que institui a Política Nacional de Atenção 

Básica, definindo a ABS como  

um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem 
a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida através do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, 
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem 
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando 
a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver 
os problemas de saúde de maior frequência, e relevância em seu território. É 
o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, 
vinculo e continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, 
equidade e participação social (BRASIL, 2012, p 19). 

 
 

Podemos citar como principal modelo de organização da ABS a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) que prevê aos municípios, a partir do cumprimento de metas, 

o recebimento de incentivos financeiros significativos afim de se ter uma 

reestruturação da atenção oferecida (BRASIL, 2012). 

A concretização das atividades da atenção básica subordina-se principalmente 

de uma sólida política de educação permanente, tornando possível a formação e 

capacitação de profissionais dotados de perícia técnica, compreensão do Sistema 

Único de Saúde bem como sua atuação e compromisso com a população (FARIA, 

2009). 
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Tratando-se de saúde mental concomitante a atenção básica pode-se afirmar 

ser primordial o vínculo e o diálogo, salienta que a saúde mental deve se organizar 

consoante a um modelo de rede de cuidados, onde o CAPS (Centro de Apoio 

Psicossocial) não deve ser a única porta de entrada e acolhimento desses pacientes, 

e sim, a atenção básica (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017). 

 

 

5.2 Estratégia de Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, 

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde. A partir da assistência de um número definido de famílias, situadas 

em um espaço geográfico delimitado, são elaboradas ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e seus agravos. Afim de 

desempenhar essas ações, é fundamental o trabalho de equipes multiprofissionais, 

criando vínculo com a população. Pode-se citar como método: conhecimento da 

realidade da comunidade e das famílias da abrangência, traçando suas características 

sociais, demográficas e epidemiológicas. Necessário também a identificação dos 

eminentes problemas de saúde, bem como situações de risco que a população está 

exposta. Fundamental proporcionar assistência holística e encaminhamento para os 

outros níveis de atenção quando se fizer necessário (BRASIL, 2012). 

Elaborada em 2006 e aprovada neste mesmo ano, a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) apresenta a Saúde da Família como paradigma da 

reestruturação da atenção primaria no Sistema Único de Saúde, onde são 

desenvolvidas ações através de uma equipe multidisciplinar em uma área 

geograficamente delimitada, devendo ser o ponto primitivo de conexão com a 

população, robustecendo os princípios da APS (BRASIL, 2012). 

A ESF juntamente com outros programas atende pacientes com transtornos 

mentais, substituindo o modelo hospitalocêntrico e manicomial de aspecto 

reducionista e supressório, processo este, que emergiu a partir da Reforma 

Psiquiátrica objetivando delinear uma estratégia de enfrentamento efetiva (BRASIL, 

2017). 
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O sofrimento mental torna-se cada vez mais presente na população e deve ser 

trabalhado de modo responsável na atenção básica pela ESF. Os impedimentos 

existem e não podem ser desconsiderados. Um grande dificultador é a rotatividade 

dos profissionais que trabalham na rede de atendimento, implicando na quebra de 

vínculo com o paciente, obstando na adesão dos pacientes e desenvolvimento das 

ações (FARIA, 2009). 

 

5.3 Saúde Mental – o cuidado no território 

 

 A expressão saúde mental é utilizada para denominar o equilíbrio emocional, 

capacidade do indivíduo em estar bem consigo e com os outros.  É a capacidade de 

administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de 

variações sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser 

sujeito de suas próprias ações sem perder a noção de tempo e espaço. É buscar viver 

a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro (BRASIL, 2019). 

O processo de mudança do tratamento hospitalocêntrico iniciou a partir da 

Reforma Psiquiátrica, na década de 1980, com a transição de internações para demais 

modalidades de acompanhamento e atendimento não excludentes (BRASIL, 2019; 

SES/MG, 2019). 

A necessidade de atendimento na UBS Ana Claro de Sousa exige discussão 

acerca do cuidado à saúde mental territorial com objetivo de melhorar a assistência 

prestada a comunidade, permitindo que práticas e ações se tornem mais viáveis na 

atenção básica. 

A saúde mental na atenção básica vem se incumbindo pela assistência, 

inicialmente responsável somente por transtornos leves, e hoje, pelo acolhimento e 

acompanhamento a outras demandas relacionadas ao sofrimento mental (FARIA, 

2009). 

A falta de redes de apoio a assistência torna-se um dificultador do processo, 

uma vez que a ESF precisa de suporte para desenvolver suas ações em Saúde 

Mental. Na maioria das vezes, a ausência da rede ou simplesmente a sua inoperância, 

acaba burocratizando a assistência na Atenção Primaria (BRASIL, 2019). 

Os profissionais que prestam atendimento na atenção básica necessitam ser 

capacitados para realizar um acolhimento de qualidade aos pacientes com sofrimento 

mental. Considerando o arquétipo arraigado no que diz respeito a medicalização de 
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modo coletivo, o acolhimento é um método proposto para que o paciente consiga 

observar outra contingência para promover seu cuidado com outros profissionais da 

equipe multidisciplinar, afim de reconhecer outras possibilidades de tratamento além 

do medicamentoso (SILVA FILHO; BEZERRA, 2018). 

Sendo assim, a Estratégia de Saúde da Família é considerada um elo essencial 

afim de identificar e acompanhar os pacientes com sofrimento mental, porém nem 

sempre a atenção básica tem meios para este ponderoso ofício, sendo necessário 

reconhecer que o seio familiar ganha papel importante para o bom desenvolvimento 

da assistência (FARIA, 2009). A proposta inclui robustecer a capacidade do indivíduo 

para que ele se insira na comunidade, reforçando para ele que a sua patologia não o 

exclui de forma alguma do convívio social (FILHO; BEZERRA, 2018). 

O apoio matricial deve ser considerado para suporte às equipes na Atenção 

Básica. Consiste em uma estratégia de trabalho completivo ao sistema de saúde, 

atendendo as necessidades de saúde, possibilitando uma assistência menos 

excludente e mais qualificada no cuidado a saúde mental, não esquecendo de levar 

em consideração as peculiaridades de cada comunidade (FARIA, 2009). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “falta de acompanhamento 

adequado e atendimento humanizado aos pacientes em sofrimento mental”, para o 

qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de 

seus nós críticos.  

A seguir descreve-se o desenho das operações – para cada causa selecionada 

como “nó crítico”, os resultados e produtos esperados, bem como os recursos 

necessários para a concretização das operações de acordo com o Planejamento 

Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

 
6.1 Descrição do problema selecionado  

 

Quando falamos de saúde mental nos deparamos com inúmeros problemas, 

inclusive aqueles que são mascarados por falta de avaliação adequada do paciente, 

ausência de uma escuta e atendimento humanizado, com consequente prescrição 

incorreta, e o uso excessivo de benzodiazepínicos e antidepressivos, além dos 

problemas sociais como intolerância, falta de orientação da família, dificuldade de 

inclusão social e o preconceito.  

Atualmente na unidade de saúde Ana Claro de Souza estão cadastrados 110 

pacientes em sofrimento mental, mas vale ressaltar a grande quantidade de pessoas 

que vão até a unidade em busca de receituário médico, para o uso de antidepressivos, 

benzodiazepínicos, antipsicóticos e ansiolíticos. Através da evidência local, um estudo 

levantado na unidade, foi possível verificar um aumento significativo na prescrição de 

psicotrópicos nos últimos 5 anos, indicando prevalência de 25%. Foi observado que 

mesmo os pacientes com problemas menores de saúde mental e com menor 

gravidade de doença estão recebendo prescrições desses fármacos. 

A prescrição inapropriada, aqui caracterizada como tratamento inadequado, 

ocorre quando o risco dos agentes prescritos supera o seu benefício, especialmente 

quando existem alternativas mais seguras de tratamento. Administração de fármacos 

benzodiazepínicos de forma indevida podem acarretar em efeitos colaterais 

indesejados, o principal observado é a dependência, podendo variar de acordo com o 

paciente e a dose administrada (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

A tendência do paciente a procurar atendimento afim de aumentar a dosagem 

a ser utilizada acontece com supremacia objetivando manter o mesmo efeito uma vez 
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que o organismo não apresenta a mesma tolerância, podendo ser observado 

nitidamente uma prescrição ineficaz do psicofármaco. Pois enquanto não tratada a 

causa primária, dar-se-á o aumento significativo da dosagem, e quando optam por 

retirá-lo pode apresentar sintomas de abstinência. É possível também observar que o 

uso prolongado dos benzodiazepínicos pode ocasionar em alteração da capacidade 

de raciocínio e concentração (BRASIL,2017). 

É visto que a unidade de saúde Ana Claro de Souza recebe inúmeros pacientes 

em sofrimento mental, cerca de 10% da população total atendida pela UBS, que 

inclusive realizam visitas periódicas na unidade. Há também registro de 8% que 

tentaram autoextermínio ou estão em situação de risco e vulnerabilidade e 1,2% 

internados em referência psiquiátrica. Mas o que torna este público o alvo que 

necessita de maior intervenção por parte da equipe de saúde é a dificuldade de 

realizar um atendimento mais humanizado voltado para pacientes nestas condições, 

tendo em vista a quantidade de atendimentos em demanda espontânea que a unidade 

recebe diariamente. Sendo possível a observação de dados que podem ser utilizados 

como indicadores de caráter qualitativo que são o sentimento de bem-estar e 

satisfação do paciente, e a diminuição da necessidade de 

internações/encaminhamentos psiquiátricos. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado  

 

A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

problemas. É a partir das causas que ações são desenvolvidas para eliminação dos 

mesmos (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Portanto, para o entendimento do 

problema que se pretende enfrentar é necessário partir da identificação de suas 

possíveis causas.  

O elevado número de pacientes em sofrimento mental sem acompanhamento 

adequado e atendimento humanizado na UBS Ana Claro de Souza pode estar 

relacionado a: 

• Interrupção do tratamento ou falta de conhecimento da importância do 

mesmo para a qualidade de vida do paciente; 

• Falta de vagas no Centro Bem Viver da cidade de Prados (MG) ou falta 

de informação da população acerca dos serviços prestados; 
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• Fatores sociais: problemas familiares, o uso de drogas licitas e ilícitas, 

acidentes, perdas de entes queridos (luto); 

• Despreparo da equipe de saúde da família no acolhimento ao paciente: 

isso em função da grande demanda de usuários diariamente, que 

inviabiliza o trabalho ideal da equipe de saúde em relação aos pacientes 

em condições crônicas; 

• Falta de comunicação entre os profissionais que acompanham o 

paciente em sofrimento mental. Não é realizada a contra referência 

destes pacientes, o que prejudica o acompanhamento em paralelo entre 

a UBS e a atenção secundária; 

• Desconhecimento da população sobre os efeitos colaterais do uso 

contínuo, excessivo e indiscriminado de benzodiazepínicos; 

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

apoio e falta de conhecimento da situação, atribuindo toda a 

responsabilidade a unidade de saúde; 

• Preconceito: sociedade com olhar preconceituoso para com as pessoas 

em sofrimento mental, o que dificulta a inserção social dos mesmos, 

além do preconceito do próprio paciente, que muitas vezes nega a sua 

condição mental e, consequentemente, o tratamento. 

6.3 Seleção dos nós críticos  
 

Foram relacionados os seguintes nós críticos em relação à falta de 

acompanhamento adequado e atendimento humanizado aos pacientes em sofrimento 

mental: 

• Dependência de medicamentos e abandono do tratamento; 

• Despreparo da equipe para com o atendimento aos pacientes em 

sofrimento mental; 

• Desconhecimento da importância dos medicamentos para a 

manutenção da qualidade de vida do paciente em sofrimento mental. 

 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 
produtos esperados, recursos necessários e críticos, viabilidade e gestão 
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No Planejamento Estratégico Situacional (PES) o plano é entendido como um 

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

viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 

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

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

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

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

motivar o ator que controla os recursos críticos (CAMPOS; FARIA;  SANTOS, 2010).  

Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para cada 

nó crítico. 

 

Quadro 2 – Desenho das operações, viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 1” 

relacionado ao problema “Falta de acompanhamento adequado e humanizado 

aos pacientes em sofrimento mental”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Vale Tudo, do município Prados, estado de Minas 

Gerais 

   Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

Nó crítico 1 Dependência de medicamentos e abandono do tratamento 

Operação  Fomentar a importância da utilização correta dos medicamentos 

Projeto TRATAMENTO É BOM 

Resultados 
esperados 

Obter 100% dos pacientes portadores de sofrimento mental cadastrados na 
eSF Vale Tudo utilizando corretamente os medicamentos prescritos 

Produtos 
esperados 

- Pacientes mais comprometidos e responsáveis para com o tratamento 
- Pacientes cientes sobre os riscos do uso abusivo dos psicofármacos 
- Implantação de roda de conversa sobre psicofármacos 
- Reuniões mensais de educação permanente com a equipe 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: Capacitação da equipe executora 
Financeiro: Aquisição de materiais didáticos e folders 
Político: Participação intersetorial 
Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto, a reorganização 
da agenda da equipe de saúde 

Viabilidade do 
plano - recursos 
críticos 

Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 
campanha  
Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto, a reorganização 
da agenda da equipe de saúde 

Controle dos 
recursos críticos 
– ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde – Favorável 

Equipe da UBS – Favorável 

Acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e  
prazos  

Médico e Enfermeiro 
 
2 meses após o início da intervenção 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento será realizado pela equipe através de avaliação criteriosa 
para prescrição/indicação dos psicofármacos. Esta avaliação deverá 
reconhecer as causas de comportamento, bem como situações favoráveis. 
Replanejamento será indicado pelo médico ou enfermeiro coordenador da 
unidade 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 3 – Desenho das operações e viabilidade sobre o “nó crítico 2” 

relacionado ao problema “Falta de acompanhamento adequado e humanizado 

aos pacientes em sofrimento mental”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Vale Tudo, do município Prados, estado de Minas 

Gerais  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 2 Despreparo da equipe para com o atendimento aos pacientes em 
sofrimento mental 

Operação  Informar e capacitar a equipe sobre acolhimento aos pacientes em 
sofrimento mental através de encontros de educação permanente. 

Projeto 
TRABALHO DO BEM 

Resultados 
esperados 

Equipe capacitada sobre a importância, bem como sobre os riscos dos 
medicamentos, afim de manter a qualidade de vida do paciente em 
sofrimento mental 

Produtos 
esperados 

Profissionais capacitados a realizar um acolhimento humano e eficaz aos 
pacientes e seus familiares 

Agenda da unidade reorganizada em prol do atendimento dos pacientes 
com sofrimento mental 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: Preparo da equipe executora 
Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de 
divulgação 
Político: Mobilização intersetorial 
Organizacional: Reorganização da agenda da equipe para a colocação da 
operação em prática 

Viabilidade do 
plano - recursos 
críticos 

Financeiro: Aquisição de panfletos para a divulgação da programação das 
atividades coletivas a serem realizadas 

Controle dos 
recursos críticos 
– ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde – Parcialmente favorável 

Equipe da UBS – Favorável 

Acompanhamento 
do plano 
responsáveis  e 
prazos 

Médico e Enfermeiro 

Imediatamente após o início da intervenção 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento será realizado através do registro de reuniões de educação 
permanente, bem como avaliação do coordenador da unidade 
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Quadro 4 – Desenho das operações, viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 3” 
relacionado ao problema “Falta de acompanhamento adequado e humanizado 
aos pacientes em sofrimento mental”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Vale Tudo, do município Prados, estado de Minas 
Gerais 
 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

 

 

 

Nó crítico 3 
Desconhecimento da importância dos medicamentos para a manutenção da 
qualidade de vida do paciente em sofrimento mental 

Operação  Informar os pacientes cadastrados sobre a importância da medicação 

Projeto 
REMÉDIOS DO BEM 

Resultados 
esperados 

População informada sobre a importância dos medicamentos, para manter 
a qualidade de vida do paciente em sofrimento mental 

Produtos 
esperados 

Pacientes aderindo a tratamentos 
Pacientes utilizando os medicamentos prescritos pelo médico 
Pacientes e suas famílias querendo melhorar a qualidade de vida 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: Preparo da equipe executora 
Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de 
divulgação 
Político: Mobilização intersetorial 
Organizacional: Reorganização da agenda da unidade e criação de um 
grupo de operação 

Viabilidade do 
plano – recursos 
críticos 

Financeiro: Aquisição de panfletos para a divulgação da programação das 
atividades coletivas a serem realizadas, e folders educacionais para a 
conscientização 

Controle dos 
recursos críticos 
– ações 
estratégicas  

Secretária Municipal de Saúde – Favorável 

Equipe da UBS – Favorável 

Paciente e sua família – Desfavorável 

Visitas domiciliares para conscientização da família do paciente com o 
intuito de aproximá-los ao problema do paciente 

Acompanhamento 
do plano –
responsáveis e 
prazos  

Médico e Enfermeiro 

Paciente e sua família 

3 meses após o início da intervenção 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento será realizado pela equipe através de avaliação criteriosa 

para prescrição/indicação dos psicofármacos. Esta avaliação deverá 

reconhecer as causas de comportamento, bem como situações favoráveis. 

Replanejamento será indicado pelo médico ou enfermeiro coordenador da 

unidade 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
  

Certifica-se pelo presente estudo, que a inserção das ações de saúde mental 

na atenção básica é fundamental para prestar uma assistência holística na UBS Ana 

Claro de Sousa, em Prados (MG).  

O entendimento e a qualificação da equipe em saúde mental é considerado um 

instrumento ímpar para prestação de um atendimento qualificado, humano e 

acolhedor, sendo, no entanto, necessário não somente o empenho da equipe, como 

também o apoio da gestão. 

 A proposta apresentada compreende o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar, estimulando o acolhimento eficaz e resgatando os princípios do SUS, 

com consequente melhoria nas relações com os pacientes, entre a equipe e com a 

gestão. Quando discutida a temática de humanização da saúde mental na atenção 

básica é imprescindível a abordagem da valorização de diferentes sujeitos: paciente, 

familiares, equipe e gestão, inseridos na comunidade. 

 Por fim, considera-se que a mudança no acolhimento em saúde mental, 

tornando-o mais humanizado, técnico, mais receptivo e agradável, pode instituir um 

elo favorável à atuação do paciente como responsável pelo seu próprio cuidado, 

reconstruindo sua autonomia. 
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