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RESUMO: 

A saúde mental consiste em uma gama diversificada de práticas e ações que vem 

ganhando cada vez mais espaço dentre a Atenção Básica. A implementação de práticas 

que impliquem em um correto manejo do paciente com acompanhamento longitudinal 

mostra efeitos benéficos ao paciente e ao contexto que o mesmo está inserido. Ao longo 

das décadas, o modelo de atenção hospitalocêntrico por muito tempo em vigor vem sendo 

combatido, dando lugar a novas práticas que resultem em um manejo que respeite os 

Direitos Humanos e a dignidade de cada indivíduo. OBJETIVOS: Este trabalho tem 

como objetivo a elaboração de um Plano de Intervenção a fim de assegurar uma melhor 

assistência a pacientes portadores de desordens psiquiátricas, com auxílio de ferramentas 

disponíveis dentro das Redes de Atenção à Saúde na Unidade Básica de Saúde São José 

dos Matos. METODOLOGIA: Trata-se de um artigo de revisão da literatura, onde 

realizou-se uma pesquisa em banco de dados nacionais e internacionais (Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), LILACS, PubMed e Scielo). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Espera-se assim um melhor manejo de pacientes nesta condição resultando em maior 

aceitação por parte da sociedade e diminuição do estigma que os mesmos levam no 

contexto em que estão inseridos. 

 
1 Médico, integrante do Programa Mais Médicos. Autor Principal.   
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Palavras-chave:  Saúde mental; Adesão à medicação; Redes de atenção à saúde; Atenção 

primária a saúde.  

 

ABSTRACT: 

Mental health consists of a diverse range of practices and actions that have been gaining 

more and more space among Primary Care. The implementation of practices that imply 

the correct management of the patient with longitudinal monitoring shows beneficial 

effects to the patient and the context in which he is inserted. Over the decades, the 

hospital-centered care model that has been in force for a long time has been combated, 

giving rise to new practices that result in a management that respects human rights and 

the dignity of each individual. OBJECTIVES: This work’s objective it is the elaboration 

of an Intervention Plan in order to ensure a better assistance to patients with psychiatric 

disorders, with the help of tools available within the Health Care Networks in the Basic 

Health Unit São José dos Matos. METHODOLOGY: This is a literature review article, 

where a search was conducted in national and international databases (Virtual Health 

Library (VHL), LILACS, PubMed and Scielo). FINAL CONSIDERATIONS: Thus, a 

better management of patients in this condition is expected, resulting in greater 

acceptance by society and a reduction in the stigma that they take in the context in which 

they are inserted.  

Keywords: Mental health; Medication adherence;  Health care networks; Primary health 

care1.INTRODUÇÃO 

 

A motivação para esse estudo surge da vivência prática do autor, ao inferir um 

elevado número de pacientes psiquiátricos na Unidade Básica de Saúde (UBS) de São 

José dos Matos (Novo Santo Antônio-PI) sem o devido acompanhamento de suas 

condições, destacando-se acompanhamento irregular de consultas e prescrições de 

repetição. Desordens do âmbito psíquico demandam acompanhamento longitudinal da 

condição clínica para um manejo terapêutico dentro das expectativas. 

A atenção à saúde mental constitui-se em um dos pilares da constituição de um 

ambiente físico e psicossocial saudável no âmbito da assistência primária à saúde. Uma 

parcela significativamente reduzida dos pacientes obtém um tratamento médico 

adequado, a despeito da alta prevalência destes problemas dada a população em geral11. 
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Falta de conhecimento acerca da sintomatologia, de como buscar ajuda e discriminação 

no âmbito social constituem-se obstáculos à uma abordagem adequada.4 

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 322 milhões de pessoas 

vivem com transtornos de ordem depressiva no mundo, atingindo cerca de 5,8% da 

população brasileira, enquanto que distúrbios relacionados à ansiedade afetam 9,3% das 

pessoas que vivem no Brasil. Tal condição correlaciona-se a aumento de risco 

cardiovascular (e/ou doenças cardiovasculares); diabetes mellitus; maior incidência de 

doenças infectocontagiosas, gerando uma expectativa de vida dentre 10 a 20 anos menor 

deste grupo populacional.17  

Visto de tal forma que a psiquiatria lida com acompanhamento longitudinal de 

condições crônicas, é de suma importância a aderência por parte do paciente ao plano 

terapêutico desenhado, colocando-o como centro das principais intervenções e não como 

mero passivo frente às guias de prescrição médicas9. Define-se tal comportamento pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como comportamento do indivíduo frente a 

recomendações de profissional de saúde, participando de tal modo variáveis como 

características do indivíduo acometido, da comorbidade e do contexto sociocultural que 

o mesmo vem inserido.9,6     

A Atenção Básica propõe-se como a porta de entrada para queixas e demandas 

preferencial do Sistema Único de Saúde, orientando-se pelos princípios que a regem. De 

tal forma, a sua capilaridade pelos territórios assistidos e abrangência ao possibilitar um 

primeiro acesso faculta que esta seja uma abertura para demandas também no âmbito da 

saúde mental.2 

Nesta linha, alternativas foram dispostas dentre a rede de atenção primária 

dispostas a suprir esta crescente demanda da população, destacando-se os Centro de 

Atenção Psicossocial, criados para substituir um modelo manicomial a qual buscou-se 

combater desde meados dos anos. As atuais ferramentas dispostas podem auxiliar os 

diversos municípios brasileiros conectados por meio das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS).13 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo geral 
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• Intervir na assistência à saúde mental em Novo Santo Antônio - PI por meio de 

acompanhamento multiprofissional e adequado manejo terapêutico. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar uma busca ativa dos pacientes com acompanhamento irregular em CAPS 

e rede hospitalar; 

• Aplicar busca ativa de pacientes em uso de medicações controladas que 

comparecem ao posto com o intuito de renovação de prescrição, destacando-se 

antidepressivos e benzodiazepínicos; 

• Implementar um protocolo de acompanhamento longitudinal destes pacientes no 

âmbito da atenção básica, no contexto de entender a pessoa como um todo; 

• Desenvolver um protocolo de fluxo e contrafluxo de pacientes aos Centros de 

Atenção Psicossocial e ambulatórios especializados. 

 

2. METODOLOGIA  

 

Trata-se de um artigo de revisão de literatura, uma vez que tal metodologia 

permite significativas discussões acerca dos estudos com a intenção de aprofundar os 

conhecimentos sobre a intervenção e manejo de pacientes psiquiátricos em Redes de 

Atenção à Saúde. 

Diante disso, as pesquisas acerca do estudo foram realizadas nos bancos de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, PubMed e Scielo. Algumas palavras-

chaves foram utilizadas para buscar os artigos que compuseram o corpo do estudo, os 

seguintes descritores foram usados: Saúde mental; Adesão à medicação; Redes de atenção 

à saúde; Atenção primária a saúde. 

Após a análise dos descritores já citados, foram encontrados 23 materiais segundo 

os critérios de inclusão como apresentação de texto completo disponível para consulta, 

pertencendo aos idiomas inglês e português. Foram excluídas apenas 06 publicações que 

fugiram ao tema. Dessa forma, os 17 materiais restantes relacionados ao tema foram 

utilizados para compor o corpo do trabalho. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
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A saúde mental constitui-se como uma prioridade por organismos de saúde 

internacionais, sendo a compreensão e integração entre tais práticas e os serviços de 

atenção primária importantes para uma abordagem contumaz do indivíduo, no contexto 

da integralidade do cuidado12,15. A desinstitucionalização e reabilitação social buscadas 

no contexto da Reforma Psiquiátrica brasileira colocam o território como centro, onde a 

Atenção Básica dispõe-se no papel de gestora dos elementos predisponentes ao cuidado.15 

No entanto, pacientes portadores de desordens mentais encontram dificuldades no 

cuidado e manejo terapêuticos esperados, principalmente ao o procurarem no serviço de 

saúde assistencial8. Tais barreiras dificultam a adesão a terapêutica institucionalizada, e 

fatores para tal são múltiplos colocados, destacando-se: limitações financeiras, 

insuficiente aporte familiar/social, uso inadequado de fármacos e comparecimento 

irregular às consultas9,8,7. Também são referidos problemas relacionados a atitude do 

paciente, como dificuldade em buscar ajuda, estigma com a própria doença e 

autossuficiência como crença pessoal.11,4 

Pacientes com má aderência ao tratamento imposto neste contexto apresentam 

pior qualidade de vida, maiores custos relacionados à saúde e um prognóstico mais 

arrastado relacionado a própria condição5. Tal condição impacta diretamente no sistema 

de saúde de uma maneira geral, vista a alta prevalência de tais condições na sociedade, e 

sua eventual correlação com condições mórbidas17. De outra forma, a medicalização da 

condição psíquica guarda um paradoxo no âmbito da Saúde Pública, visto que uma ampla 

gama de medicamentos dispostos aos usuários pode levar a uma prescrição desmedida, 

sobre caindo-se efeitos colaterais sobre os pacientes e automação do processo saúde-

doença (com ênfase no medicamento).10 

Dentre as doenças mais prevalentes no âmbito da comunidade, transtornos de 

humor e relacionados a ansiedade constituem-se como as principais causas. Delineiam-

se também transtornos relacionados ao abuso de substâncias, onde os indivíduos 

mostram-se mais resistentes à uma abordagem terapêutica e multidisciplinar ofertada.1 

Tais condições mostram-se presentes no cotidiano dos atendimentos clínicos na atenção 

básica.8 A seguir uma tabela (Tabela 1) retirada da DEPRESSION AND OTHER 

COMMON MENTAL DISORDERS: GLOBAL HEALTH ESTIMATES publicada pela 
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OMS em 2017, comparando a prevalência das desordens mentais mais comuns por região 

do globo. 

 

 

Tabela 1 

Fonte: Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. 

Geneva: WHO; 2017. 

 

Os transtornos de humor, dentre os quais pode se destacar o transtorno depressivo; 

transtorno bipolar e demais manifestações presentes dentro do espectro, constituem-se 

com singularidade dentre do campo da psiquiatria. Pacientes por vezes apresentam-se 

com labilidade/flutuação do estado de humor; características como tristeza, euforia, 

excitabilidade e irritabilidade cambiando sem maiores memorandos; mudanças nos níveis 

de atividade, com alteração de sono, vigília, apetite sexual, dentre outros. Tais 

manifestações são responsáveis por profundas angústias na vida do indivíduo, 

comprometendo funcionalidades da vida pessoal, social e profissional.14 

É tentador considerar os transtornos do humor em um continuum com variações 

normais no humor. Indivíduos com esses transtornos, entretanto, com frequência relatam 

uma qualidade indefinível, mas distinta, em seu estado patológico. O conceito de um 

continuum, portanto, pode representar a identificação excessiva do médico com a 
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patologia, desse modo, possivelmente, distorcendo sua abordagem dos pacientes afetados 

por essa condição.14 

Dentre os tipos de transtornos de humor, o transtorno depressivo possui uma 

prevalência mais alta ante os demais (em torno de 17%). Quando se analisa o transtorno 

bipolar, os dados ocasionalmente se encontram subestimados perante a população visto 

que formas leves da doença passam despercebidos com prevalência variando dentre 0,3 

a 4,8 e incidência anual de 1%. Mulheres são mais acometidas com a enfermidade, que 

apresenta um comportamento bimodal quando se analisa a idade e o tipo de transtorno 

específico (transtornos bipolares geralmente se manifestam dentre a infância e 

adolescência enquanto o primeiro episódio depressivo maior tem maior prevalência na 

população maior de 40 anos) 1,14.  

Os transtornos de ansiedade são associados à uma condição ainda mais crônica e 

com prevalência aumentada, apresentando resistência ao tratamento e por vezes 

morbilidade. Compreende um conjunto de transtornos, a se destacar transtorno de pânico; 

fobia social; ansiedade generalizada; agorafobia. Tais pacientes experimentam sensações 

físicas como palpitações e sudoreses; além de manifestações psíquicas como o estado 

alerta e nervoso. Tais condições afetam outras áreas do pensamento, inferindo em ações 

como organização de pensamento, distorção na percepção e falta no aprendizado. 

Um aspecto importante das emoções é seu efeito sobre a atenção seletiva. Os 

indivíduos ansiosos ficam predispostos a selecionar certos aspectos de seu ambiente e 

subestimar outros em seu esforço para provar que se justifica considerar sua situação 

aterradora. Se, de maneira equivocada, justificam seu medo, aumentam a ansiedade pela 

resposta seletiva e estabelecem um círculo vicioso de ansiedade, percepções distorcidas 

e ansiedade aumentada. Se, como alternativa, se tranquilizam por meio de pensamentos 

seletivos, a ansiedade apropriada pode ser reduzida, e eles podem deixar de tomar as 

precauções necessárias14. 

Também definida com uma das principais entradas na atenção primária, a 

condição é definida com o relato de 1 em cada 4 pessoas com esta condição e com uma 

taxa de prevalência anual de 17,7%. Assim como observamos no transtorno de humor, as 

mulheres são mais acometidas por este mal, com mais prevalência em relação ao grupo 

masculino (30,5% vs 19,2%). É guardada uma relação também com más condições 

socioeconômicas, acometendo as classes mais desfavorecidas. O substrato orgânico 
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também é observado dentre estas condições (destaca-se norepinefrina e GABA). O 

primeiro é guardado em relação a condições mais crônicas, quando o último talvez 

explique o sucesso dos benzodiazepínicos no tratamento de tais transtornos (aumentam 

sua atividade no receptor tipo A de GABA) 14. 

Uma compreensão acertada acerca do funcionamento neural leva com o passar 

dos anos ao desenvolvimento de psicofármacos, por vezes descritos como fármacos 

psicotrópicos. Tais medicamentos tem sua classificação relacionada ao seu uso, podendo 

citar os estabilizadores de humor, utilizados na estabilização de episódios maníacos e 

quadros depressivos exacerbados. Seu uso exige cuidados por estar relacionado com a 

manipulação da fisiologia cerebral, devendo-se sempre destacar seus efeitos adversos e 

interações com outras medicações e com o indivíduo dentro do conceito que o mesmo 

ocupa (observar farmacocinética e farmacodinâmica).1,14 

Dentre as causas de insucesso no tratamento farmacológico podemos citar a 

clareza quanto ao diagnóstico principal, visto que muitas vezes sintomas iniciais dentre 

diferentes transtornos são similares; efeitos adversos dos medicamentos, como síndrome 

neuroléptica maligna com o uso de haloperidol para citar; intolerância a efeitos colaterais 

; a descontinuidade ao tratamento pelo paciente e a própria resistência ao método 

empregado. Podemos para tal utilizar de métodos para contornar tal adversidades, e visto 

de um contexto do SUS, trazer o paciente para o centro da decisão farmacológica e 

tomada de decisão, compreendendo seus anseios e dúvidas em relação à abordagem 

terapêutica e uso de medicação.2,14 

A ênfase terapêutica no ato de conversar/ouvir, por meios que chamamos 

psicoterapia, constitui um dos pilares do tratamento dentro do campo da psiquiatria. 

Pacientes com ansiedade podem ver-se como vulneráveis e fragilizados, enquanto 

deprimidos estão pendentes à sua incapacidade. De todo modo, trabalhar-se o self, as 

próprias indagações que o mesmo indivíduo tem enquanto pessoa, alteração na estrutura 

do pensamento definindo alteração de padrão no comportamento, compreende uma das 

semânticas a serem importantemente abordadas. Existem diversas interpelações a 

respeito, destacando-se a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, o psicodrama 

e abordagem com psicoterapia de grupo, cada qual com suas manifestações e 

singularidades.14  
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 As demandas por Saúde Mental possuem demanda crescente dentro da Atenção 

Básica, onde se observa a interação no contexto da inserção do indivíduo no território: 

uso de drogas, indiscriminado de álcool e outras substâncias; pacientes com altas de 

hospitais psiquiátricos sem o devido acompanhamento posterior; uso irregular de 

medicações; estigma cultural e dificuldade de interação no âmbito social. A Atenção 

Básica é assim um instrumento que permite o acolhimento e a escuta qualificada, valendo 

disso o conhecimento geográfico da área assistida e a proximidade do profissional de 

saúde com a população.8 

Movimentos neste sentido foram buscados com a Reforma Psiquiátrica brasileira, 

movimento que se deu na década de 1970, indo de encontro ao modelo centrado no 

hospital e na prática manicomial em detrimento da realocação do paciente neste contexto, 

incluindo-o numa abordagem que o permita a total integração à sociedade. Com base 

nisto foram propostos modelos que redirecionassem esta assistência, como as Redes de 

Atenção Psicossocial (RAPS), ampliadas através de decreto presidencial (número 

7.508/2011) e dispositivos institucionais, destacando-se os Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Segundo recomendação do Ministério da Saúde, é preconizado a 

existência de um CAPS a cada 100000 habitantes para uma atenção qualificada. Tal 

modelos visam descentralizar a assistência médico-hospitalar, com abordagem integrada 

e multiprofissional 12,8. Outro ponto de apoio importante são as Unidades de Acolhimento 

(UAs), serviço domiciliar com a perspectiva de acolher e dar suporte a estes usuários 

dentro de um Projeto Terapêutico Singular, funcionando como residências temporárias 

onde a articulação e potencialização de vínculos encontram o seu ponto forte.3 

Há significativas evidências das relações existentes entre desordens mentais e 

alguns dos agravos à saúde mais comuns encontrados no âmbito da Atenção Básica, na 

esfera como fator de risco, piora na aderência ao tratamento e agravando o prognóstico.  

Existem ainda relações correlacionadas ao comportamento de risco do uso de substâncias 

psicoativas, agravante relacionado a maior prevalência de condições infectocontagiosas2. 

A seguir um quadro (QUADRO 1) retirado do CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA, No 

34, MS 2013 que mostra síntese de estudos relacionados entre disfunções mentais e 

problemas da ordem de saúde física. 
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Quadro 1 

Fonte: Ministério da Saúde 2013, Adaptado. 
 

Constitui-se como ponto estratégico proposto nas ações referidas pelas RAPS os 

CAPS, que se propõem a serem serviços porta de entrada com caráter comunitário. 

Constituem-se de equipe multiprofissional, com território adscrito, e que se especifica 

pelo usuário a quem se defere o atendimento. Visa o atendimento aos pacientes portadores 

de transtornos mentais e com abuso de álcool e drogas, tanto em situações de crise aguda 

e exarcebações da causa base quanto ao acompanhamento longitudinal e busca de 

reinserção psicossocial. 2,3 

Os CAPS têm papel estratégico na articulação da RAPS, tanto no que se refere à 

atenção direta visando à promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, 

quanto na ordenação do cuidado, trabalhando em conjunto com as equipes de Saúde da 

Família e agentes comunitários de saúde, articulando e ativando os recursos existentes 

em outras redes, assim como nos territórios3. 

O cuidado obedece assim a proposta do Projeto Terapêutico Singular (PTS), onde 

a abordagem a ser utilizada será definida em conjunto com a equipe multiprofissional a 

quem dispõe o dispositivo, o paciente e se possível a sua família, se observando assim as 

singularidades por caso definido e buscando assim uma ação mais efetiva e harmônica3. 

De tal forma, para uma abordagem satisfatória no campo da assistência ao doente 
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psiquiátrico, nuances e dispositivos encontrados no âmbito da Saúde Pública garantem ao 

indivíduo assistido uma assistência mais digna, justa e eficaz. 

 

3.PLANO OPERATIVO 

 

Situação 

problem

a 

OBJETIV

OS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

METAS/PRAZOS RESPONSÁVEIS 

     

Desconh

ecimento 

por parte 

da 

populaçã

o e 

estigma 

acerca de 

doenças 

de ordem 

psiquiátri

cas 

Educar 

pacientes 

acerca da 

importânci

a da saúde 

mental e 

de um 

seguiment

o clínico 

adequado 

Atividade 

educativas em 

grupo 

Palestra educativa sobre 

saúde mental 

 

Roda de discussão com 

comunidade e explanação das 

características de tais 

desordens; aberta à 

participação popular 

 

 

 

 

Até Julho de 2020 

Médico e 

enfermeira da UBS 

São José dos Matos 

Pacientes 

com uso 

irregular 

de 

medicaç

ões de 

controle 

especial 

Quantifica

r número 

de 

pacientes 

em uso 

irregular 

das 

medicaçõe

s e/ou que 

  

Coleta sistemática 

e registro de 

pacientes usuários 

de medicações 

psicotrópicas de 

uso contínuo 

 Realizar busca ativa de 

pacientes em uso de 

medicamentos com controle 

especial, sobretudo os que 

comparecem ao posto com 

intuito de renovação de 

prescrição (destaca-se classe 

de benzodiazepínicos e 

antidepressivos) 

Médico e 

enfermeira da UBS 

São José dos Matos 

 

Psicóloga do 

Núcleo de Apoio A 

Saúde da Família 

(NASF) 
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utilizam as 

mesmas 

substância

s e 

dosagens 

por muito 

tempo 

 

Reorganizar manejo 

terapêutico, com ênfase em 

direcionamento a CAPS e 

consultas periódicas e 

abordagem multiprofissional. 

 

Até Agosto de 2020 

Desconti

nuidade 

em 

consultas 

ambulato

riais e 

seguime

nto 

longitudi

nal  

Compareci

mento 

periódico 

de 

pacientes 

à 

consultas 

com 

psicólogos 

do NASF 

e 

profission

ais do 

CAPS 

Registro de 

pacientes que 

fazem 

acompanhamento 

continuado em 

CAPS e/ou 

ambiente 

especializado em 

situação de 

vulnerabilidade. 

Mapeamento dos pacientes 

que demandarem consultas 

periódicas e realização de 

atividades em CAPS  

 

Assegurar transporte partindo 

do município aos CAPS de 

maior proximidade 

(municípios de Altos-PI e 

Castelo do Piauí-PI) 

 

Manejo em UBS, com 

acompanhamento adequado 

interconsultas por meio de 

contrafluxo advindo de 

Centros 

 

Setembro de 2020 até 

Setembro de 2021 

Médico e 

enfermeira da UBS 

São José dos Matos 

 

Psicóloga do NASF 

 

Equipe 

multidisciplinar do 

CAPS 

Grande 

número 

de 

pacientes 

psiquiátri

Garantir 

inserção e 

funcionali

dade de 

pacientes 

Sistematização da 

linha de apoio e 

cuidado 

longitudinal de 

pacientes 

Acompanhamento 

longitudinal de indivíduos 

com desordens mentais, com 

elaboração de genograma e 

ecomapa. 

Médico e 

enfermeira da UBS 

São José dos Matos 
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cos com 

dificulda

des de 

inserção 

em 

contexto 

socio 

cultural 

psiquiátric

os na 

sociedade 

psiquiátricos em 

UBS São José dos 

Matos 

 

Aproximação com familiares 

dos indivíduos enfermos, 

trazendo-os para dentro do 

contexto da UBS 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comparecimento irregular às consultas e uso inadequado de fármacos 

constituíram os obstáculos imediatos mais frequentes, chamando adicional atenção o fato 

de que, em mais da metade das ocasiões, tiveram probabilidade de interferência negativa 

sobre o tratamento estimada como elevada. Ambos são fatores que remetem ao próprio 

conceito de má aderência à terapêutica e constituem um problema comum ao tratamento 

de condições crônicas. Limitações financeiras e insuficiente suporte social/familiar 

também aparecem no contexto sociocultural estabelecido, com este último apresentando 

até mais peso e relevância no problema em questão. Como resultado do projeto, busca-se 

propiciar um maior bem estar a pacientes usuários da rede pública na UBS, burlando 

assim obstáculos estigmatizantes vigentes dentro do contexto apresentado. 
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