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1.Introdução 

1.1.Identificação e Apresentação do problema 
 
O entendimento da loucura como doença e da psiquiatria como especialidade 
médica é recente na história da humanidade, cerca de 200 anos, 
aproximadamente. A partir do século XVIII é que, o homem inventou uma nova 
maneira de se perceber, uma nova maneira de vivenciar a condição humana. 
 
A loucura sempre existiu, bem como o lugar para se tratar dos loucos: templos, 
domicílios e instituições, mas a instituição psiquiátrica, é uma construção do 
século XVIII. A partir dessa nova forma de focar a condição humana, 
estabeleceu-se “o diferente”, aquele que não segue o padrão de 
comportamento que a sociedade define. O doente mental, o excluído do 
convívio dos ditos normais, foi então afastado dos que não ameaçavam a 
sociedade. 
 
Tratar do doente mental foi então sinal de exclusão, de reclusão e 
institucionalização. Hoje, esta realidade ainda persiste, mas de forma mais 
consciente e menos exclusiva. Se a exclusão não for admitida, corre-se o risco 
de não se admitir a diferença, que não pode ser negada, e é necessário 
reconhecê-la e conviver com ela sem ter que excluir, conforme a grande 
aspiração da reforma psiquiátrica brasileira (Bezerra Jr; 1995). 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os países em 
desenvolvimento apresentarão um aumento muito expressivo da carga de 
doença atribuível a problemas mentais nas próximas décadas. Projeções para 
o ano de 2020 indicam que os problemas mentais serão responsáveis por 
cerca de 15% de DALYs (Anos de Vida Perdidos por Morte Prematura 
Ajustados por Incapacidade) (Onocko-Campos; 2005). 
 
Dos países em desenvolvimento que possuem orçamento específico destinado 
a políticas de saúde mental, cerca de 37% gastam menos de 1% do orçamento 
do setor saúde com programas voltados à reabilitação psicossocial. Muitos 
destes países, inclusive o Brasil, testemunharam mudanças importantes no 
modelo de atenção em saúde mental, com a migração de modelos 
basicamente hospitalocêntricos para redes de serviços comunitários. 
 
Dentre as recomendações da OMS para a organização de redes de atenção 
psicossocial, destaca-se a oferta de tratamento na atenção primária e a 
organização de ações em saúde mental no contexto comunitário. Segundo 
Onocko-Campos (2006), no Brasil a prevalência de transtornos mentais 
severos e persistentes é de cerca de 6%, enquanto a de problemas 
relacionados ao abuso de substâncias psicoativas é de 3%. 
 
A OMS e o Ministério da Saúde estimam que quase 80% dos usuários 
encaminhados aos profissionais de saúde mental não trazem, a princípio, uma 
demanda específica que justifique a necessidade de uma atenção 
especializada (Brasil. Ministério da Saúde; 2003). Neste sentido, o Apoio 
Matricial da Saúde Mental seria potente para propiciar maior consistência às 
intervenções em saúde em geral e em Saúde Mental em particular. A partir de 
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discussões clínicas conjuntas com as equipes ou mesmo intervenções 
conjuntas concretas (consultas, visitas domiciliares, entre outras), os 
profissionais de Saúde Mental podem contribuir para o aumento da capacidade 
resolutiva das equipes, qualificando as para uma atenção ampliada em saúde 
que contemple a totalidade da vida dos sujeitos. 
 
A responsabilização compartilhada pelos casos permite regular o fluxo de 

usuários nos serviços. Através de uma rede de apoio, a atenção básica, teria 

meios de distinguir as situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana, 

que podem ser acolhidas pela equipe, daquelas que necessitam de atenção 

especializada da Saúde Mental, a ser oferecida na própria unidade ou, de 

acordo com o risco e a gravidade, pelo CAPS da região de abrangência. Com 

isso, é possível evitar práticas que levam à “medicalização” do sofrimento e, ao 

mesmo tempo, promover a equidade (Souza; 2001).  

 
1.2.Justificativa 
 
Este trabalho, sob a forma de projeto de intervenção, foi pensado diante da 

identificação de um déficit de estrutura na área de saúde mental no município 

de Porto Ferreira-SP, em especial na área de abrangência da unidade de 

saúde ESF Prof. João Teixeira, com uma população usuária de 3.167 pessoas. 

Destina-se a uma proposição de estratégia assistencial voltada para a atenção 

de saúde mental na atenção básica no município. 

Porto Ferreira é um município situado a 227 km de São Paulo – SP, com uma 

população de 51.400 habitantes. Conta com uma rede de apoio para saúde 

mental discreta. Há 2 médicos psiquiatras na cidade que realizam atendimento 

pelo SUS: um no CAPS da cidade, que passa por estruturação e outro no 

ambulatório de especialidades da cidade. Não há programa de saúde da 

família instalado no município, sendo esta a primeira experiência nessa área 

realizada por médicos dos programas PROVAB e Mais Médicos com início em 

março de 2014. O município ainda não possui NASF. 

Na unidade de saúde ESF João Teixeira, há 20 pacientes cadastrados com 

problemas mentais, mas a demanda é grande, visto que no dia-a-dia há um 

grande número de casos de dependência química, depressão e ansiedade 

generalizada, entre outros, que chegam até a unidade.  O acesso para esses 

pacientes é através da atenção básica e o seguimento em muitos casos 

poderia ser mantido nesse nível de atenção, caso a estrutura apresentasse 

melhores condições, como apoio matricial, acesso a psicólogos e terapia 

ocupacional. 

 

2.Objetivos 

 

2.1.Geral 
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Formular um projeto de melhoria do atendimento relacionado à saúde mental 

na atenção básica inserido na política de saúde do município e dentro dos 

princípios do SUS. 

 

 

2.2.Específicos 

2.2.1. Tomar conhecimento dos principais problemas de saúde mental, 

na atenção básica. 

2.2.2. Identificar referências teóricas nacionais que fundamentem a 

proposta de saúde mental na atenção básica. 

2.2.3. Propor ao município, quanto à sua política de saúde, uma linha de 

cuidado para saúde mental. 

 

3.Metodologia 

3.1.Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 

Usuários da rede de atenção básica do município de Porto Ferreira-SP que 

buscam atendimento dentro da área de saúde mental. 

3.2.Cenário da intervenção 

Rede municipal de saúde 

3.3.Estratégias e ações 

Propõe-se para a atenção à saúde mental no município, as seguintes 

estratégias para a atenção básica: 

- como já mencionado, o município possui uma estrutura mínima para o 

atendimento em saúde mental, porém isolada da atenção básica. O CAPS 

possui também um psicólogo, cuja a principal função atualmente é realizar uma 

triagem de pacientes, sem o seguimento em conjunto com o médico. O 

primeiro passo seria realizar a estruturação de duas equipes multidisciplinares 

de saúde mental, que seria composta por três profissionais, sendo um médico 

psiquiatra, um psicólogo e uma assistente social que dariam suporte a todas as 

unidades básicas de saúde, visto que não há ESF instalado na cidade. 

A multidisciplinaridade, que caracteriza-se pelo diálogo entre os conhecimentos 

da equipe, é necessária para o entendimento dos problemas de saúde mental, 

pois tais problemas devem ser vistos no âmbito psíquico, biológico, social, 

econômico e cultural. Com isso, têm-se o objetivo de quebrar a unilateralidade 

da visão médica, a partir de um trabalho marcado pelos múltiplos saberes. 
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A criação e atuação da equipe é fundamental para a proposta e terá a função 

socioeducativa e pedagógica, construindo a noção do compartilhamento das 

ações, criando a essência do “fazer junto “, ou seja, co-responsabilização pelos 

problemas de saúde mental do território. Essa atuação será desenvolvida 

através de confiança mútua, que criará vínculo entre as equipes de saúde 

mental e atenção básica e será fundamental neste processo, pois é o que 

garantirá o compartilhamento das ações e co-responsabilização. 

 

O desenvolvimento deste trabalho, por sua vez, visa facilitar a identificação e 
resolução dos problemas de saúde mental pelas equipes da atenção básica, 
garantindo suporte técnico na área de saúde mental a tais equipes. E tem 
como objetivo "instrumentalizar, capacitar e promover a incorporação da saúde 
mental no programa de saúde da família, tendo em vista aumentar, sua 
capacidade de 
construir respostas, neste âmbito dentro do território” (MERHY; 2005). 
 

Para alcançar esse objetivo, a equipe de saúde mental deverá realizar: 
reuniões com as equipes da atenção básica para discussão e 
acompanhamentos de casos; mapeamento das áreas na busca da situação 
epidemiológica de cada micro-região referente à pessoas com transtorno 
mental, pessoas que usam de forma indiscriminada de benzodiazepínicos, 
pessoas com uso nocivo de álcool e outras drogas, idosos em quadros 
demenciais e vítimas de violência; elaboração de projetos terapêuticos, visitas 
domiciliares e atendimento dos usuários em conjunto com a equipe da unidade 
(matriciamento); articulação com organizações governamentais e não-
governamentais para a construção de uma linha de cuidado no município; 
facilitação de capacitações para as equipes de atenção básica. 
 
 
- outro ponto importante da proposta seria o caráter socioeducativo e 
pedagógico da equipe de saúde mental para que na atenção básica 
desenvolva-se ferramentas metodológicas que formem o processo de 
educação permanente. 
Este processo será fundamental para todo o trabalho, através de estratégias 
em duas linhas: atuação da equipe de saúde mental com as equipes de 
atenção básica como descrito acima e capacitações para conteúdos teóricos 
dos temas considerados importantes pelas equipes e que tenham importância 
pela sua magnitude para o trabalho a ser realizado, como reforma psiquiátrica, 
novo modelo assistencial em saúde mental, concepções e aspectos históricos 
da loucura, noções de psicopatologia e psicofarmacologia, alcoolismo e outras 
dependências químicas, violência doméstica, saúde do idosos e abordagens de 
grupos. 
 
As capacitações vão ocorrer em momentos estratégicos e contemplará todos 
os profissionais das equipes de atenção básica. Será proposto que a 
metodologia utilizada seja a problematização, partindo de situações 
vivenciadas neste campo que possam ser refletidas criticamente, no sentido de 
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repensar concepções e desmitificação de preconceitos e estigmas da 
psiquiatria. 
 
3.4.Avaliação e monitoramento 
 
A avaliação sobre o impacto da implantação do projeto ocorrerá a longo prazo. 
Será realizada por meio de relatórios realizados pelos gestores e equipe de 
cada unidade de atenção básica, mostrando índice de procura por avaliação 
psiquiátrica, número de altas realizadas na unidade, quantidade de 
psicofármacos dispensados pela farmácia da unidade, frequência de pacientes 
nos grupos realizados e números de notificações de violência doméstica. 
O monitoramento do projeto deverá ficar a cargo do departamento municipal de 
saúde e também pelo conselho municipal de saúde, afim de unirem o poder 
administrativo e financeiro para manutenção do projeto, com respaldo da 
população, via conselho municipal. 
 
4.Resultados esperados 
 
Diante dos problemas de saúde mental mais prevalentes no município, a 
criação e implantação da equipe, a partir desta proposta, visa obter os 
seguintes resultados: redução do uso abusivo de álcool e outras drogas, 
redução do uso indiscriminado de psicofármacos, redução do número de 
internações psiquiátricas, redução da violência doméstica e diminuição dos 
casos de suicídio. 
 
 
 
 
 
5.Cronograma 
 
 
 
 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Elaboração 
Do projeto 

 

X 

      

Aprovação 
Do projeto 

  
X 

     

Estudo da 
Literatura 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Revisão 
final e 
digitação 

      
X 

 

Entrega do 
trabalho 
final 

       
X 

Socialização 
do trabalho 

       
X 
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