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Resumo
A depressão é uma condição que tornou-se relativamente comum com o passar dos anos,
de curso crônico e recorrente. Está freqüentemente associada com incapacitação funcional
e comprometimento da saúde física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da
sua atividade e bem-estar, além de uma maior utilização de serviços de saúde, sendo cada
vez maior o número de usuários que fazem o uso abusivo e excessivo de medicamentos
psicotropicos sem acompanhamento médico adequado. Este trabalho tem como objetivo
sensibilizar e trazer os usuários que estão sem acompanhamento adequado para mais pró-
ximo dos profissionais de saúde, e dialogar sobre os possíveis riscos do uso inadequado d
os medicamentos psicotrópicos, formalizar a renovação de receitas através de consultas
de rotina e criar grupos de atenção psicosocial para acolhimento dos mesmos. Estes ob-
jetivos serão desenvolvidos através da organização de um período na semana para serem
realizadas consultas de saúde mental destinadas a renovação de receitas especiais de uso
contínuo, criação de grupo de saúde mental, abordando periodicamente temas relevantes
no dia-a-dia destes usuários de medicamentos psicotrópicos, e aproximação do vínculo
com o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Núcleo de Apoio a Saúde da Familia -
NASF para poder realizar o acompanhamento de pacientes que necessitem de uma maior
atenção interdisciplinar.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Psicotrópicos, Saúde Mental
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1 Introdução

Contexto Social
A origem da cidade de Barra Velha começou no século passado. A antiga região da

Armação era um celeiro de baleias, a pesca constiuia-se como uma das principais ativi-
dades nessas águas. A iluminação pública era possível graças ao aproveitamento do óleo
de baleia.

Os pescadores valiam-se, no Porto de Itapocorói, da segurança, da calmaria de suas
águas, para conseguir maior êxito nas armadilhas para a pesca da baleia.

O Imperador D. Pedro I dou uma gleba de terra ao norte de Santa Catarina, pre-
cisamente onde hoje esta localizado o município de Barra Velha, ao corajoso pescador,
Joaquim Alves de Brito, que destacou-se pela iniciativa de enviar grande quantidade de
óleo de baleia para o Rio de Janeiro. (FAGUNDES, 2015)

A razão do nome Barra Velha, é devido a foz da barra do Rio Itapocú desaguar no
Oceano Atlântico, próximo ao Rio Cancela, que situa-se no centro da cidade. A pressão
das águas de enchentes, com os anos, rompeu a península onde se encontra a atual barra,
e somando-se a força da maré, fecharam a barra antiga, formando a lagoa com o antigo
leito do Rio Cancela .Fagundes (2015)

Atualmente, as atividades econômicas que mais se destacam são o turismo e a pesca.
A atividade pesqueira é um setor que chama a atenção dos turistas, podendo-se comprar
pescados diretamente dos barcos de pesca; a prática da pesca esportiva também atrai visi-
tantes de várias regiões do país. Sua emancipação política ocorreu no dia 7 de dezembro
de 1961, estando atualmente com 53 anos. Possui uma área de 142,4 km2, com população
de aproximadamente 20.000 habitantes. A população flutuante durante a temporada de
verão é de 50 a 100 mil habitantes (FAGUNDES, 2015)

Sistema de Saúde
A cidade conta com uma Unidade Sanitária Central, com Pronto Atendimento, e

atendimento médico nas especialidades de Cirurgia Geral, Ginecologista, Cardiologista,
Ortopedista, Neurologista e Pediatra. A população conta com cinco Unidades de Saúde
da Família (Centro, Sertãozinho, Pedras Brancas, Itajuba, São Cristóvão) e oito Equipes
de Saúde da Família, compostas cada uma por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem
e 4 a 6 agentes comunitárias de saúde . O município, em parceria com profissionais de
saúde, promove campanhas e programas como:

• SIABMUN (Sistema de Informação da Atenção Básica Municipal)

• HIPERDIA (Hipertensão Arterial/Diabetes Mellitus)

• SISPRENATAL (Sistema de acompanhamento de gestantes)
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• BPMAC (Programa de melhoria da qualidade da atenção básica)

• SINAN (Sistema de informação de Agravos e Notificações

• SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional)

• SIM (Sistema de Informação de Mortalidade)

• SINASC (Sistema de Informação de nascidos vivos)

• Centro de Vigilância Epidemiologica Saniária

Segurança
Em relação à segurança, o município conta com um corpo de bombeiros voluntários,

polícia militar, polícia civil e segurança privada.
Educação

Atuam no município a Secretaria Municipal de educação, cultura e desporto, CEJA
(Centro de Educação de Jovens e Adultos- Unidade descentralizada), merenda escolar,
transporte escolar, biblioteca municipal, sala de informática, kits para alunos de distri-
buição de materiais escolares, escola FISK (escola de língua inglesa). No bairro do centro
estão instaladas uma creche, uma escola pública, três escolas particulares.

Economia
A economia e renda do município está voltada para a bananicultura e rizicultura.

Bairro Centro
A Unidade de Saúde em que será desenvolvida este projeto está situada no bairro

Centro de Barra Velha. Este é composto por diferentes tipos de comércios, bancos e uma
empresa bastante conhecida na cidade é a Recicle (reciclagem de lixo). O Bairro conta
também com academia de saúde, duas praças de lazer, praia, danceteria, bares, ginásio de
esportes, campo de futebol e sociedades. Oferece yoga e ginástica para os idosos. Nele estão
instaladas uma creche, uma escola pública, três escolas particulares, Secretaria Municipal
da Saúde, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Casa de passagem e Policlínica Central
de Saúde.

A maioria da população é de classe média, apresenta condições de moradias de boa
qualidade e infra-estrutura. Possui esgoto a céu aberto, concentração de caramujos, ca-
chorros nas ruas, e alguns terrenos baldios com depósito de lixos.

O bairro conta com algumas afiliações sociais como Pastoral da criança, Sindicato dos
trabalhadores, AAAPEC (Associação dos Portadores e Ex-portadores de Cancer), Asso-
ciação Senhoras Solidárias, Associação dos Açorianos, Associação do Icaraí, Bombeiros
mirins.

O auxilio de renda a população de baixa condições sócio econômica se faz por meio
de famílias cadastradas no programa Bolsa Família, Sacolão e Auxílio Idoso.

Epidemiologia
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Dados Populacionais
Atualmente,a equipe de saúde da família da UBS Centro de Barra Velha-SC que será

desenvolvido o trabalho é responsável pelo acompanhamento de uma população de 4.419
mil habitantes, composta por 1.640 mil famílias, abrangendo as microáreas 01 a 06. O
número de habitantes de acordo com sexo e faixa etária não foi possível de ser obtido
devido a dificuldade de cadastro.

Freqüência de determinadas doenças
A prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (dados mês de maio de 2015)

é de 706 pessoas, e de Diabetes Mellitus (DM) (dados mês de maior de 2015) é de 183
pessoas. O acompanhamento dos mesmos é realizada de maneira conjunta entre enfermei-
ros, agendes de saúde, NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) com os programas de
HIPERDIA (Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus) e as consultas médicas enfatizando
sempre a importância da mudança do estilo de vida para um melhor controle dos níveis
pressóricos e glicêmicos, a importância da aderência adequada e uso correto da medica-
ção e alimentação balanceada. Os casos de difícil controle, refratários ao tratamento com
medicamentos antihipertensivos de diversas classes e antidiabeticos, solicita-se avaliação
de nível secundário (especialidade de cardiologia e endocrinologia) para acompanhamento
mais específico.

O acompanhamento de casos de Tuberculose e Hanseníase é realizado em conjunto
com a Vigilância Epidemiológica do município, responsável pelo tratamento dos mesmos.
No momento não existe nenhum caso de tuberculose ou hanseníase em acompanhamento
em nossa área de abrangência.

Procura pelo serviço de saúde
As cinco queixas mais comuns que levaram a população a procurar a sua unidade de

saúde são:

1. Hipertensão arterial e diabetes mellitus descompensados;

2. Queixas ginecológicas como corrimentos vaginas, infecções urinárias, incontinência
urinária;

3. Distúrbios depressivos e ansiosos;

4. Acompanhamento doenças da tireoide.

5. Queixas ortopédicas como lombalgias, traumas, osteoartrose.

Os atendimentos na unidade de saúde estão divididos da seguinte maneira: acolhimen-
tos, consultas agendadas, realização de pré natal, visitas domiciliares, retorno de exames.
O acolhimento em saúde é realizado diaramente das 07:30h até as 10:00h e está destinado
a toda a população (método estipulado pelo secretário de saúde do município, tendo como
justificativa, reduzir o número de atendimentos “excessivos e desnecessários” no pronto
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atendimento do município). Percebo que esta técnica vai contra os princípios de atuação
da Atenção Básica e Saúde da Família, pois durante este horário, a unidade encontra-se
sobrecarregada com acolhimentos que variam entre 15 a 20 consultas rápidas, deixando de
destinar consultas médicas para casos importantes de doenças crônicas, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde da criança e saúde mental, assim como reduzindo o número de
atendimentos destinados a retorno com exames solicitados. O acolhimento é uma prá-
tica presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores
de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de for-
mas variadas (Ministério da Sáude, 2011). Deve ser entendido, ao mesmo tempo, como
diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta
tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do
acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços. Não é um espaço ou um local,
mas uma postura ética. Não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica
compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade
de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com responsabilidade e resolutividade
sinalizada pelo caso em questão. Desse modo é que o diferenciamos de triagem, pois ele
não se constitui como uma etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em todos
os locais e momentos do serviço de saúde (Ministério da Saúde, 2010).

A partir das 10h são realizadas as consultas agendadas, segundas e terças feiras des-
tinadas a consultas gerais, quartas feiras pela manha para retorno de exames, e a tarde
visita domicilar, e as quintas-feiras consultas de pré-natal.

Saúde materno-infantil
Tratando-se ao número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade no ano

de 2013 foi de três casos. As causas das mortes das crianças nesta faixa etária no mesmo
período não estão informadas.

A proporção de crianças com até um ano de vida com esquema vacinal em dia no
último mês é de aproximadamente 31 crianças.

Vinte e nove gestantes estão em acompanhamento até o mês de maio de 2015. A
proporção das mesmas que tiveram sete ou mais consultas durante o pré-natal até o
mesmo período é de 29 gestantes.

Em relação as consultas destinadas a puericultura percebi a partir da atuação na
Unidade de Saúde que não estavam sendo realizadas, e atuando a três meses junto a
unidade, há resistência por parte da população e equipe de saúde para aceitar e enfatizar
sua relevância.

Causas de morbidade hospitalar e mortalidade
Os dados em relação a causas de morbidade hospitalar e mortalidade não se obteve

acesso. Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, e o setor responsável não foi
fornecido o relatório dos dados, e no site do DATASUS não estão disponíbilizados infor-
mações relativas ao município de Barra Velha.
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Demais pontos relevantes na comunidade
Nos meses de atuação no município de Barra velha, identifiquei que o número de

habitantes na faixa etária acima dos 60 anos é bastante prevalente. Muitos pacientes
acamados que necessitam de cuidados domiciliares e vários casos de Mal de Alzheimer
diagnosticados recentemente.

Outro ponto importante a ressaltar é o uso excessivo, e muitas vezes desnecessário, de
medicamentos antidepresivos e ansiolíticos por parte da população.

A faixa etária que mais tem procurado auxílio na Unidade de Saúde varia entre 20 e
49 anos e acima de 60 anos.

Planejamento
De acordo com o diagnóstico de Saúde da área de abrangência da Equipe de Saúde da

Família, na cidade de Barra Velha-SC, bairro centro, a equipe identificou como problemas
que vem ocorrendo com frequência com a população e com o funcionamento da unidade
de saúde:

Identificação
Uso exagerado de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos pela população de ambos

os sexos, sem realizar acompanhamento clínico regular para ajustes das medicações.
Causas

Antes de iniciar o trabalho na unidade, as receitas de remédios controlados eram
renovadas pelo atendente da farmácia e o mesmo apenas solicitava a assinatura do médico
e entregava ao paciente, sem realizar uma consulta de acompanhamento para a renovação
das mesmas.

Consequências
Pacientes desestabilizados com o uso de medicamentos antidepressivos e ansioloticos

em doses inadequadas. Conflito e resistência do paciente quando abordado que não é
necessário mais o uso da medicação.

Objetivos Geral
Propor a reorganização do processo de trabalho para o atendimento de saúde mental

pela equipe de Saúde da Família.
Objetivo Especificos:

Propor a reestruturação do processo de renovação de receitas com a equipe de Saúde
da Família;

Estimular a implantação de consultas semanais especificas para atendimento de saúde
mental;

Justificativa
A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e recorrente.

Está freqüentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde
física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e bem-estar, além
de uma maior utilização de serviços de saúde.
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A morbi-mortalidade associada à depressão pode ser, em boa parte, prevenida (em
torno de 70%) com o tratamento correto.

A prevalência anual na população em geral varia de 3 a 11%. A prevalência de depressão
é duas a três vezes mais freqüente em mulheres do que em homens.

Aproximadamente 80% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio
depressivo terão um segundo episódio ao longo de suas vidas, sendo quatro a mediana de
episódios ao longo da vida. A duração média de um episódio é entre 16 e 20 semanas e
12% dos pacientes têm um curso crônico sem remissão de sintomas.

A depressão foi estimada como a quarta causa específica nos anos 90 de incapacitação
através de uma escala global para comparação de várias doenças. A previsão para o ano
2020 é a de que será a segunda causa em países desenvolvidos e a primeira em países
em desenvolvimento. Quando comparada com as principais condições médicas crônicas,
a depressão só tem equivalência em incapacitação às doenças isquêmicas cardíacas gra-
ves, causando mais prejuízo no status de saúde do que angina, artrite, asma e diabetes.
(FLECK et al., 2009)
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Propor a reorganização do processo de trabalho para o atendimento de saúde mental

pela equipe de Saúde da Família.

2.2 Objetivos Específicos
• Organizar um período na semana para serem realizadas consultas de saúde mental

destinadas a renovação de receitas especiais de uso contínuo.

• Criar grupo de saúde mental, abordando periodicamente temas relevantes no dia-a-
dia destes usuários de medicamentos psicotrópicos.

• Aproximar o vínculo com o CAPS e NASF para poder realizar o acompanhamento
de pacientes que necessitem de uma maior atenção interdisciplinar.
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3 Revisão da Literatura

O Ministério da Saúde classifica os transtornos mentais em três grandes grupos: trans-
tornos mentais graves e persistentes; transtornos psiquiátricos decorrentes do uso de álcool
e outras drogas; transtornos depressivos, ansiosos e alimentares.

1. Transtornos mentais graves e persistentes: grupo composto por cerca de 3% da
população geral (aproximadamente 5,5 milhões de pessoas) que necessita de atenção
e atendimento mais intenso e contínuo em serviços de maior complexidade na área
de Saúde Mental.

2. Transtornos psiquiátricos decorrentes do uso de álcool e outras drogas: composto
por cerca de 6% da população. Este grupo também necessita de atenção específica e
atendimentos constantes. Estima-se que seja algo em torno de 11 milhões de pessoas
no Brasil.

3. Transtornos depressivos, ansiosos e alimentares: este grupo, composto por apro-
ximadamente 12% da população, que necessita de algum atendimento em Saúde
Mental, seja ele contínuo ou eventual. É o grupo que mais busca os serviços extra-
hospitalares e constitui-se numa das maiores causas de afastamento no trabalho.
Necessita de acompanhamento ambulatorial específico perfazendo um total aproxi-
mado de 22 milhões de pessoas no Brasil.

4. Saúde Mental de Crianças e adolescentes: composto por pessoas na faixa etária
do nascimento aos 19 anos de idade. Os problemas psiquiátricos na infância e na
adolescência atingem entre 15% e 20% da população.

5. Saúde Mental de Idosos: grupo composto por pessoas na faixa etária acima de 60
anos de idade. Esta população vem crescendo em todos os países do mundo, particu-
larmente nos países em desenvolvimento. Os transtornos mentais mais comuns nesta
faixa etária são as demências e a depressão. A doença de Alzheimer, um dos tipos
mais comuns de demência, possui uma prevalência crescente com a idade, sendo de
1% aos 65 anos e alcança até 20% a partir de 85 anos. A depressão no idoso é tão
prevalente quanto a doença de Alzheimer. (SAÚDE, 2016a)

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2006 a população
brasileira era de 185.770.630 de habitantes, estimando-se em cerca de 21% da população
brasileira (39 milhões de pessoas), o total de pessoas que necessita ou vai necessitar de
atenção e atendimento em algum tipo de serviço de Saúde Mental. (SAÚDE, 2016b)

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), os municípios que apresentem até 200
mil habitantes devem possuir para cada nove equipes de saúde da família uma equipe
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de saúde mental, composta de no mínimo: um psiquiatra ou clínico geral capacitado, um
psicólogo e um técnico em saúde mental. Embora nem todos os municípios possuam esses
novos modelos de assistência como os CAPS, é necessário existir a parceria das unidades
básicas de saúde e os serviços de outras localidades, garantindo um atendimento mais
abrangente e qualificado.

Nos municípios que não possuem CAPS, a equipe da ESF deveria estar preparada
para assistir à demanda de saúde mental. Nesse caso, a Equipe da Estratégia de Saúde da
Família deveria ser capacitada por uma equipe de saúde mental, seja esta do próprio muni-
cípio ou de um município próximo (que seja referência), a fim de qualificar os profissionais
para o atendimento de pacientes com transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, distúr-
bio bipolar, depressão, alcoolismo, drogas, pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos,
tentativa de suicídio, entre outros.

O papel da Atenção Básica na área de Saúde Mental direciona-se as atividades de
promoção e prevenção da saúde mental. A promoção implica na criação de condições am-
bientais e sociais que propiciem um desenvolvimento psicológico e psicofisiológicos ade-
quados. Tais iniciativas envolvem os indivíduos em um processo positivo como melhora
da qualidade de vida e redução da distância da expectativa de saúde entre os indivíduos e
os grupos. Este processo deve ser construído de forma participativa com as pessoas e para
as pessoas. A prevenção dos transtornos mentais pode ser considerada um dos resultados
de uma estratégia ampla de promoção da saúde mental.O objetivo da prevenção de trans-
tornos mentais é a redução da incidência, prevalência e recorrência desses transtornos, o
tempo perdido com sintomas ou a redução das condições de risco, prevenindo ou impe-
dindo recorrências e diminuindo o impacto da doença sobre o indivíduo, seus familiares e
a sociedade. (SAÚDE, 2016b)

A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e recorrente.
Está frequentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde
física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e bem estar, além
de uma maior utilização de serviços de saúde. A morbimortalidade associada à depressão
pode ser, em boa parte, prevenida (em torno de 70%) com o tratamento correto. (FLECK
et al., 2009)

A prevalência de depressão é duas a três vezes mais frequente em mulheres do que em
homens (FLECK et al., 2009)

Aproximadamente 80% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio
depressivo terão um segundo episódio ao longo de suas vidas, sendo quatro a mediana de
episódios ao longo da vida. (FLECK et al., 2009)

A depressão foi estimada como a quarta causa específica nos anos 90 de incapacitação
através de uma escala global para comparação de várias doenças. A previsão para o ano
2020 é a de que será a segunda causa em países desenvolvidos e a primeira em países em
desenvolvimento. (FLECK et al., 2009)
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Além do diagnóstico de episódio depressivo, existem outras apresentações de depressão
com sintomas menos intensos, porém com grau de incapacitação similar, que são muito
frequentes nos serviços de Atenção Primária.

A distimia é um transtorno depressivo crônico com menor intensidade de sintomas,
presente por pelo menos dois anos com períodos ocasionais e curtos de bem-estar. Além do
humor depressivo, devem estar presentes até três dos seguintes sintomas: redução de ener-
gia insônia, diminuição da autoconfiança, dificuldade de concentração, choro, diminuição
do interesse sexual e em outras atividades prazerosas, sentimento de desesperança e de-
samparo, inabilidade de lidar com responsabilidades do dia-a-dia, pessimismo em relação
ao futuro, retraimento social e diminuição do discurso. (FLECK et al., 2009)

O transtorno misto de ansiedade e depressão inclui pacientes com sintomas de ansi-
edade e depressão sem que nenhum dos dois conjuntos de sintomas considerados sepa-
radamente seja suficientemente intenso que justifique um diagnóstico. Neste transtorno,
alguns sintomas autonômicos (tremor, palpitação, boca seca, dor de estômago) podem
estar presentes, mesmo que de forma intermitente. Sua prevalência é 4,1% em serviços de
cuidados primários deste transtorno. (FLECK et al., 2009)

As taxas de prevalência da depressão variam enormemente de país para país. Segundo
Moreno, Dias & Moreno (2007), a prevalência durante a vida na população geral varia
de 4,9% a 17,1% no caso da depressão grave e de 3,2% a 6,3% na distimia. No Brasil, de
acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008, a
prevalência global da depressão é de 4,1%. (MÁXIMO, 2010)

Um estudo realizado por Almeida-Filho et al. (1997) mostrou, que a prevalência global
da depressão e da mania/ciclotimia em três capitais brasileiras varia consideravelmente.
As prevalências foram, respectivamente, de 1,5% e 0,3% em Brasília, de 1,3% e 0,2% em
São Paulo e de 6,7% e 1,0% em Porto Alegre. Os autores do estudo concluíram que as
diferenças observadas nas taxas de prevalência refletiam diferenças socioculturais e de
desenvolvimento de cada região. (MÁXIMO, 2010)

A depressão unipolar é a principal causa de desabilitação na Europa e estimase que se
torne a segunda colocada no ranking da carga de doença em 2020, responsável por 5,7%
dos anos vividos com alguma desabilitação, logo atrás da doença isquêmica do coração.
Isto significa que a depressão unipolar será, sozinha, a responsável por um terço de todas
as causas de desabilitação por condições neuropsiquiátricas no mundo. (SAÚDE, 2016b)

Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das depressões moderadas e gra-
ves, porém não diferentes de placebo em situações leves. Em pacientes com depressão
psicótica, a associação de antidepressivos com antipsicóticos é mais efetiva do que isola-
damente.

A remissão completa de sintomas deve ser a meta de qualquer tratamento antidepres-
sivo. Existe uma consistente evidência na literatura de que a permanência de sintomas
residuais de depressão estão associados a pior qualidade de vida e funcionalidade, maior
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risco de suicídio, recaída e aumento de consumo de serviços de saúde. (FLECK et al.,
2009)

Tratamentos psicológicos específicos para episódio depressivo são efetivos com maiores
evidências para depressões leves a moderadas.

Estudos epidemiológicos das últimas décadas revelam uma redução da frequência de
suicídio com a prescrição de antidepressivos (FLECK et al., 2009)

Consultas com frequência semanal no início do tratamento estão associadas a maior
adesão e melhores resultados em curto prazo. A necessidade da monitorização de resposta,
efeitos colaterais, adesão a tratamento e risco de suicídio também reforçam a frequência
semanal como a recomendável na fase inicial do tratamento. (FLECK et al., 2009)

A resposta ao tratamento agudo com antidepressivo é observada entre duas e quatro
semanas após o início do uso, contudo o início da resposta costuma ocorrer na primeira
semana. Quando um paciente não responde ao tratamento a recomendação é revisar os
fatores relacionados à não resposta, como o diagnóstico correto, avaliando a possibilidade
de doença médica ou psiquiátrica concorrente e adesão a tratamento. (FLECK et al.,
2009)

O modelo predominante na literatura para o planejamento do tratamento antidepres-
sivo envolve a fase aguda, de continuação e de manutenção.

A fase aguda inclui dois a três primeiros meses e tem como objetivo a diminuição dos
sintomas depressivos (resposta) ou idealmente ao batimento completo com o retorno do
nível de funcionamento pré-mórbido (remissão).

Fase de continuação corresponde aos quatro a seis meses que seguem ao tratamento
agudo e tem como objetivo manter a melhoria obtida, evitando as recaídas dentro de um
mesmo episódio depressivo. Ao final da fase de continuação, o paciente que permanece
com a melhora inicial é considerado recuperado do episódio.

Na fase de manutenção o objetivo é o de evitar que novos episódios ocorram (recor-
rência). A fase de manutenção, portanto, é recomendada naqueles pacientes com proba-
bilidade de recorrência.

Um terço dos pacientes com episódio depressivo com remissão inicial recai no primeiro
ano. O tratamento antidepressivo de continuação por seis meses reduz em 50% o risco de
recaída. (FLECK et al., 2009)

A suspensão abrupta de medicações antidepressivas está associada ao aparecimento
de sintomas de descontinuação. (FLECK et al., 2009)

Procurando amenizar esta demanda de portadores de transtornos mentais na Atenção
Básica, o Ministério da Saúde, através da portaria 154/2008, recomenda a contratação de
um profis sional da área de saúde mental para cada NASF. A articulação entre os serviços
de saúde mental e a Atenção Básica deve ter como princípios a noção de território, a or-
ganização de uma rede de saúde mental, intersetorialidade, multi disciplinaridade e inter-
disciplinaridade, desinstitucionalização, promoção da cidadania dos usuários e construção
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de uma autonomia possível ao usuário e familiares. (CORREIA; BARROS; COLVERO,
2011)
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4 Metodologia

No inicio do primeiro semestre de 2015 foi realizado uma reunião com enfermeiro,
médico e auxiliar da farmácia para planejar a abordagem da grande demanda na renovação
de receituários especiais (principalmente antidepressivos e ansiolíticos). Nesta reunião foi
definido que não seriam mais renovadas as receitas pelo atendente da farmácia, e então
seria organizado um horário na agenda semanal do médico para iniciar a renovação de
receitas através de consultas periódicas. Nestas seriam analisadas o motivo que o paciente
usava determinada medicação, há quanto tempo fazia uso, como sentia-se em relação ao
problema e ao seu uso, possíveis efeitos colaterais, e objetivo do tratamento.

Em segundo plano foi idealizado um grupo de saúde mental, voltado principalmente
aos pacientes em tratamento para quadros de depressão leve a moderada, para que os
mesmos pudessem participar e ter maior acesso a informações sobre situação de saúde e
doença e também exporem dúvidas, dividirem possíveis conflitos internos e se sentirem
mais acolhidos pela unidade.

Em terceiro plano foi programado pelo CAPS juntamente com as cinco unidades bá-
sicas de saúde do município, um encontro para poder organizar a rotatividade, referencia
e contra-referencia de pacientes entre estes dois setores.
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5 Resultados Esperados

Para conseguir abranger o grande número de usuários em uso de medicamentos anti-
depressivos e ansiolíticos, primeiramente foi suspensa a renovação de receita pelo técnico
responsável pela farmácia e aberto um horário na agenda semanal para a realização de
consultas a estes pacientes (reavaliações, renovação de receitas). O período da semana
reservado foram as tardes das terças-feiras, com consultas agendadas a cada 30 minutos,
das 13:30h até as 17:00 horas.

No inicio tivemos muita resistência dos usuários para passarem em consulta de reava-
liação. Em cada consulta foi explicado a importância do cuidado continuado, o risco do
uso inadequado de medicações controladas sem acompanhamento médico, e programado
um retorno para os mesmos. Os casos avaliados com necessidade de acompanhamento psi-
coterapêutico eram encaminhados para avaliação do psicólogo do município, e os casos de
doenças psiquiátricas graves que estavam sem acompanhamento pelo especialista foram
encaminhados ao CAPS.

A equipe de saúde 01, juntamente com o NASF, elaborou um projeto para iniciar
grupos de saúde mental, onde seriam realizadas palestras e atividades interativas para
estes pacientes, porém o mesmo não foi colocado em pratica. As principais dificuldades
encontradas foram a falta de espaço para realizar estes encontros e a indisponibilidade de
horários na agenda mensal devido a grande demanda da unidade de saúde.

Devido a grande demanda na área de saúde mental, o CAPS realizou um dia de in-
tegração entre as cinco unidades de saúde do município, no mês de novembro, para que
fossem expostos casos relevantes de pacientes que estavam sendo acompanhados pelas
equipes, avaliar condutas que estavam sendo realizadas e a necessidade ou não do acom-
panhamento do CAPS a estes usuários. Discutido também a respeito do fluxo de pacientes,
referência e contra referência destes ao CAPS.

O caso exposto pela Unidade Básica de Saúde do Centro foi o seguinte:

• Identificação: G.C., sexo feminino, 28 anos, branca, costureira, união estável, natural
de Joinville-SC e procedente de Barra Velha-SC.

• Queixa principal: Gestante com antecedência de quadro de depressão.

• História da doença atual: Paciente gestante vem a primeira consulta do pré-natal no
dia 14/08/2015 para realizar cadastro e iniciar acompanhamento. Referiu estar em
uso de Venlafaxina 75mg/dia e Diazepan 10mg/dia. Refere não conseguir suspender
as medicações. Sem acompanhamento psiquiatrico até o momento.

– Idade gestacional: 17 semanas 6 dias
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– G7P2A4 (refere que os abortos foram provocados pois não queria ganhar peso).

• História Mórbida Pregressa: Referiu ter história prévia de quadro depressivo. Iniciou
uso de medicamento inibidor de apetite aos 15 anos (sibutramina).

• História Fisiológica e Social: Paciente referiu não ter vontade de sair de casa, con-
versar com as pessoas que convive no dia-a-dia, ficava trancada no quarto a maior
parte do tempo. Negava conflitos familiares. Morava com esposo, filhos e familiares.

• Evolução: Avaliada pelo médico da Unidade de Saúde e foi encaminhada ao CAPS.
Realizou a primeira avaliação no CAPS, passou por consulta com psiquiatra. O
mesmo suspendeu as medicações que fazia uso continuo e iniciou Fluoxetina 20mg/dia.
Ultima consulta na UBS dia 20/10/2015. Agendado retorno em 15 dias, porem não
compareceu. Realizado busca ativa através da ACS. A paciente retornou a consulta
agendada, deu continuidade ao pré-natal de rotina, porém de forma inadequada.

Os objetivos elaborados neste projeto tiveram grandes dificuldades para serem colo-
cados em prática. A resistência dos usuários, como já citada anteriormente, foi uma das
principais. Alem destes, a demanda excessiva de consultas agendadas e o horário de aco-
lhimento fixo estipulado pelo gestor da área, impossibilitavam a abertura de horários para
a implantação de grupos relacionados não só a Saúde Mental, mas também a doenças crô-
nicas, gestantes, etc. A falta de incentivo da gestão a criação de grupos e a dificuldade de
contato direto com o NASF também foram pontos relevantes que dificultaram o projeto.

Apesar das dificuldades encontradas para implantação dos objetivos propostos neste
projeto, o benefício para os usuários e para a Unidade de Saúde foi de grande relevância.
Muitos dos usuários quando compareciam as consultas agendadas, teciam comentários
que estavam se sentindo muito bem acolhidos e felizes por agora poderem falar sobre seus
problemas e aflições, e entenderem mais sobre o tratamento que estavam realizando.

Alguns pacientes que faziam o uso de medicamento antidepressivo há muito tempo
(3 a 4 anos sem acompanhamento), e que não estavam se sentindo bem com o uso da
medicação, ou que não sentiam mais benefício com o uso da mesma, foi conseguido realizar
a retirada gradual da medicação ou substituição por outra de melhor eficácia.

Na medida em que a unidade de Atenção Básica e seus trabalhadores consigam oferecer
o cuidado em saúde ao longo do tempo, torna-se possível fortificar uma relação de vínculo
com o indivíduo, e então se têm maiores condições de ouvir do usuário aquilo que ele tem
a nos contar (BRASIL, 2013).
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