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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAR E APRESENTAR O PROBLEMA 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1992 reconheceu a síndrome de dor 
crônica como uma nova entidade clinica que foi incorporada na classificação 
internacional de doenças. Segundo a OMS no Brasil a síndrome de dor crônica que 
afeta a população geral é de aproximadamente 2% e é responsável por 10% das 
consultas nos ambulatórios de clinica geral, World Health Organization.  

A síndrome da dor crônica pode ser definida como uma síndrome dolorosa difusa e 
crônica, não inflamatória, de etiologia desconhecida, que se manifesta no sistema 
músculo esquelética, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e outros 
sistemas como o nervoso, locomotor e digestivo. Caracteriza-se pela ausência de 
substrato anatômico na sua fisiopatologia e por pacientes com sintomas de 
depressão, fadiga crônica, distúrbios do sono, ansiedade, alterações do humor e do 
comportamento, irritabilidade e outros distúrbios psicológicos, Bromet.  

O Serviço de Assistência Pública no Brasil oferece acesso gratuito aos serviços de 
saúde geral para a população. Entretanto, o tratamento para transtornos psiquiátricos 
ou psicológicos é restrito à parcela da população que pode arcar com suas despesas 
de saúde, estando disponível no sistema público de saúde, quase que exclusivo, 
para os casos de transtornos psiquiátricos com grave comprometimento ou para 
aqueles em que é necessária a internação psiquiátrica, Maragno, Fleck e Lafer. 

Nesse sentido, treinar os médicos da atenção básica o uso de dados 
fenomenológicos na avaliação de transtornos afetivos em seus pacientes e 
prescrever medicamentos Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (SSRI), 
considerando e reconhecendo as suas possibilidades e limitações melhoraria a 
atenção à saúde mental no sistema de saúde primário e na qualidade de 
atendimento, assim como reduziria o número de encaminhamentos dos pacientes 
aos especialistas que apresentam esse quadro clínico. 

Os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina constituem um grupo de 
fármacos prescritos para o tratamento das síndromes depressivas, transtorno 
obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, pânico e transtornos de ansiedade, 
síndromes de dor crônica e síndrome do intestino irritável. Dentre os mais prescritos 
no mundo temos a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, a fluvoxamina, o citalopram e 
o escitalopram. A prescrição dos SSRI deve ser adequada ao doente conforme a 
causa, tomando em conta não só as características e o nível da dor, mas também os 
transtornos de humor, o nível de energia, as dificuldades para dormir o seu 
significado e a motivação de cada um deles, Hegadoren, Lopez e Provenz.  

Assim, este trabalho tem por objetivo verificar a melhoria no atendimento na saúde 
mental dos pacientes no sistema primário e a redução dos encaminhamentos dos 
pacientes aos especialistas devido ao treinamento especializado dos médicos nas 
unidades básicas.  
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1.2. JUSTIFICATIVA 
 

A justificativa deste trabalho é de aprimorar o atendimento primário no referente à 
avaliação da síndrome de dor crônica, com o intuito de melhorar a atenção à saúde 
mental no sistema de saúde primário e reduzir o número de encaminhamentos dos 
pacientes aos especialistas. 

2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 
 

Examinar e Verificar a melhoria no atendimento na saúde mental dos pacientes no 
sistema primário de saúde e a redução dos encaminhamentos dos pacientes aos 
especialistas devido ao treinamento especializado dos médicos nas unidades 
básicas.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 
 

Verificar a melhoria da qualidade e eficiência do atendimento primário aos pacientes 
com problemas de saúde mental. 

Verificar a redução de encaminhamentos dos pacientes com problemas de saúde 
mental aos especialistas. 

Constatar a eficácia e eficiência da qualidade dos treinamentos a serem realizados 
aos médicos das unidades básicas.  

Acrescentar ao sistema básico de saúde e ao atendimento básico o atendimento da 
saúde mental.  

3. METODOLOGIA 

3.1. SUJEITOS ENVOLVIDOS NO BENEFICIO DA INTERVENÇÃO 
 

O estudo tem como principal alvo os pacientes com problemas de saúde mental 
vinculada as unidades básicas de saúde. O calculo do tamanho amostral deve ser 
realizado em base a população alvo da Unidade Básica de Saúde tomando em conta 
os indivíduos com idade superior a 20 anos de cada medico de atenção básica. 
Deve-se aplicar um intervalo de confiança de 95%, erro máximo de 0,1% e desvio 
padrão de 1%. Deve-se incluir mais 10% do valor amostral para compensar as 
perdas e as recusas. 

Por exemplo, para um médico de atenção básica que tem 3.000 pacientes com idade 
superior de 14 anos a amostra N deve ser 376. 
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3.2. CENÁRIO DA INTERVENÇÃO 
 

O cenário de intervenção são todas as unidades básicas de saúde, no caso, o teste 
piloto será a Unidade Básica de Saúde Cupecê Doutor Waldomiro Pregnolatto. 

 

3.3. ESTRATÉGIAS E AÇÕES 
 

As etapas de estratégias e ações a serem aplicadas são as seguintes:  

Criação de um grupo de estudo que será diretamente responsável pela organização 
dos treinamentos aos médicos da unidade, realizara a captação da amostra de 
pacientes a serem atendidos e acompanhara o fluxo do processo do paciente. 

Formação de um grupo composto por médicos da unidade básica de saúde que 
recebera o treinamento especializado em medicina e saúde mental e será 
responsável pelo atendimento aos pacientes. 

Captação da amostra a ser realizada na área de abrangência da UBS por meio de 
visitas domiciliares e atendimentos na unidade. 

 

3.4. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
 

Serão realizados semanalmente os acompanhamentos a partir da data de inicio dos 
treinamentos aos médicos e a formação da amostra de pacientes. Os 
acompanhamentos serão realizados com visitas domiciliares, análise de 
instrumentos como a ficha de registro do usuário e os boletins de produção 
individual.  
 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Qualificação profissional dos médicos na área de saúde mental; ampliação da 
abrangência do Serviço de Assistência Pública e aumento do rendimento profissional 
e do controle social.  
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