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8Experiências exitosas de saúde mental na atenção primária à saúde 

APRESENTAÇÃO

Este livro faz parte de uma coletânea de livros vinculados ao curso de Especialização em 
Saúde da Família do Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS), 
desenvolvido por educação a distância. 

O PEPSUS foi produzido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), em par-
ceria com a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (SEDIS/UFRN). Neste curso, os profissionais são impelidos a desenvolver uma microin-
tervenção no seu território, de acordo com os módulos educacionais que foram estudados.

Os módulos do PEPSUS que geraram microintervenções foram: Observação na Unidade de 
Saúde; Acolhimento à Demanda Espontânea e Programada; Planejamento Reprodutivo, Pré-
-Natal e Puerpério; Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento; Controle 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde; Atenção à Saúde 
Mental na Atenção Primária à Saúde. 

Portanto, este livro se trata de uma compilação de relatos de experiências do módulo de 
“Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde”, oriundos das microintervenções 
realizadas por profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) no PEPSUS, com apoio de seus facilitadores pedagógicos.

A equipe PEPSUS deseja uma excelente leitura desta obra e convida para conhecer as demais 
experiências exitosas relatadas nos demais livros. 

Cecília Nogueira Valença 
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa 
José Adailton da Silva 
Lyane Ramalho Cortez 
Maria Betânia Morais de Paiva 
Cleyton Cezar Souto Silva.
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Cecília Nogueira Valença 
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa 
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No ensejo do Sistema Único de Saúde (SUS), o saber-fazer saúde pode lançar mão da metodo-
logia problematizadora para aproximar os profissionais de saúde da realidade dos serviços 
e da população adscrita na Atenção Primária à Saúde (APS), repensando e reinventando 
modos de levar a vida e de conduzir o processo saúde-doença-cuidado na comunidade, ao 
mesmo tempo em que valoriza a participação popular.

A Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo 
método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um pro-
blema detectado na realidade. Constitui-se uma verdadeira metodologia, 
entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou ati-
vidades intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de 
acordo com a natureza do problema em estudo e as condições gerais dos 
participantes. Volta-se para a realização do propósito maior que é prepa-
rar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar 
intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor, para um mundo 
e uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio homem 
(BERBEL, 1998, p. 144).

A educação permanente em saúde tem incorporado os princípios da metodologia da pro-
blematização, da contextualização da realidade, de métodos educacionais inovadores e do 
pensamento reflexivo. Do mesmo modo, tem encontrado dificuldades em relação à aplica-
ção desses princípios no contexto dos serviços de saúde (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). 

O fortalecimento da educação permanente em saúde é necessário para que haja a supe-
ração das ações de educação centradas nas demandas individuais para o encorajamento 
da reflexão crítica e da problematização do processo de trabalho. O ponto de partida para 
a mudança seriam as principais dificuldades identificadas pelas equipes no cotidiano dos 
próprios serviços de saúde (BRASIL, 2014).
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A educação permanente permitiu transformações graduais na complexa realidade dos 
serviços de saúde. Além do mais, as demandas associadas à gestão dos serviços de saú-
de se fazem presentes e podem ser percebidas. A gestão centralizada dificulta a educação 
permanente. Logo, existe uma necessidade de investimento em gestão estratégica como 
possibilidade de reflexão e ação no enfrentamento de problemas reais, especialmente no 
nível local do SUS (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017).

No ponto de vista da teoria dialógica-dialética proposta por Paulo Freire, a educação deve 
ser capaz de causar transformações em uma relação de práxis com a realidade. Projetando 
a perspectiva freireana do processo ensino-aprendizagem para a área da saúde no Brasil, a 
Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS) traz a ideia de aprendizado no ambien-
te de trabalho. Contudo, existem dificuldades na realidade da educação dos profissionais 
de saúde que interferem na aplicação da PNEPS, incluindo a valorização de experiências 
cotidianas de indivíduos que podem se tornar sujeitos autônomos ao refletir sobre o seu 
contexto nos serviços de saúde e, assim, contribuir para mudanças no modelo de atenção à 
saúde (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017).

Em alguns cenários do setor da saúde, a metodologia da problematização aplicada junto à 
educação permanente em saúde trouxe resultados muito positivos, sobretudo no tocante 
ao reconhecimento da necessidade de transformar a realidade, tanto na área hospitalar 
quanto na APS (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). Logo, é importante que seja conferido um 
novo sentido de aprendizagens adquiridas e da participação ativa dos trabalhadores de saú-
de no processo de ensino-aprendizagem, com transformação das práticas técnicas e sociais 
(TOMAZINI et al., 2018).

A metodologia da problematização se baseia nas pedagogias que induzem ao pensamento 
crítico e reflexivo sobre a realidade e impulsionam a transformação do processo de trabalho. 
Por meio de aprendizagens significativas e contextualizadas, a problematização auxilia na 
construção da autonomia dos sujeitos e das equipes, pois contribui para o desenvolvimento 
de habilidades e competências usadas no enfrentamento dos problemas do cotidiano dos 
serviços de saúde. Ao mesmo tempo, a problematização atua na perspectiva de mobilizar a 
aptidão social, ética e política dos trabalhadores para atuarem como profissionais e também 
como cidadãos (BRASIL, 2014). 

Nessa concepção pedagógica surge a proposta da educação permanente em saúde, res-
saltando a problematização e a aprendizagem significativa para que os conhecimentos 
adquiridos se revertam em mudanças na prática. Além do mais, a educação permanente em 
saúde possui a intenção de congregar o trabalho cotidiano dos serviços ao eixo norteador 
da aprendizagem de modo contínuo. Destaca-se o caráter educativo do trabalho, ao usá-lo 
como espaço de reflexão e diálogo com possibilidade de transformar o cuidar em saúde 
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

Existe também uma forte influência da aprendizagem significativa de Ausubel na PNEPS, 
pois se trata de uma pedagogia que solicita um comportamento mais intenso do trabalha-
dor para aprender. A PNEPS se contrapõe ao modelo tradicional memorização do conteúdo 
(LEMOS, 2016).
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A Teoria de Ausubel traz a construção da aprendizagem a partir de conhecimentos prévios 
chamados âncoras. Pressupõe que a aprendizagem significativa acontece a partir daquilo 
que já é conhecido, pois é importante que os novos conhecimentos se relacionem às infor-
mações já existentes para que a aprendizagem possua significado (PRADO et al., 2013). 

Contudo, a aprendizagem pode deixar de ser significativa quando o novo conteúdo é arma-
zenado solitariamente ou por meio de associações arbitrativas na estrutura cognitiva. Desse 
modo, as novas informações são aprendidas sem associar com conceitos importantes pre-
existentes na estrutura cognitiva do sujeito. Ela deveria possuir um significado, jamais se 
tornar uma aprendizagem mecânica ou repetitiva, levando apenas à memorização de dados 
(AUSUBEL, 1963; PELIZZARI et al., 2002).

Quando a pessoa aprende de forma significativa, ela passa a ser capaz de expor o conceito 
aprendido com suas próprias palavras e aplicá-los em diferentes contextos. Por permanecer 
na memória por um período maior de tempo, a nova aprendizagem é usada de subsunçor 
para as novas aprendizagens. Entretanto, na aprendizagem significativa é o próprio sujeito 
quem determina e atua de maneira corresponsável ativamente na construção do seu conhe-
cimento (PRADO et al., 2013). 

Diante dessa perspectiva, emerge o Programa de Educação Permanente em Saúde da Famí-
lia (PEPSUS) que se trata de uma estratégia de formação em saúde para profissionais que 
atuam na Estratégia de Saúde da Família e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Resulta 
da parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), através da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), como estratégia de 
apoio e fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) utilizando ferramentas tecno-
lógicas da Educação a Distância (EaD) por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do 
SUS (AVASUS) (UFRN, 2019).

Assim sendo, as ferramentas educacionais da modalidade de ensino a distância podem 
se ancorar na teoria da aprendizagem significativa, de modo a aproveitar as experiências 
prévias dos sujeitos no ambiente de trabalho como âncoras para a construção dos conheci-
mentos, de maneira autoinstrucional (TOMAZINI et al., 2018). O PEPSUS também valoriza 
a metodologia da problematização para induzir mudanças na realidade da produção dos 
serviços de saúde.

O PEPSUS possui três formas de ingresso: especialização, extensão e aperfeiçoamento.  
O curso de Especialização em Saúde da Família possui carga horária total de 360h (trezentas 
e sessenta horas), sendo 345 h (trezentas e quarenta e cinco horas) a distância, via Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. A Especialização está organizada em três eixos: Eixo I – Investiga-
ção em Atenção Primária à Saúde; Eixo II – Itinerários Formativos na Atenção à Saúde; Eixo 
III – Gestão em Atenção Primária à Saúde. 

O curso possui módulos obrigatórios e módulos optativos, os quais produzem um itinerário 
formativo e propõe como atividade microintervenções realizadas nos serviços de saúde que 
têm uma proposta roteirizada para a equipe desenvolver junto com o especializando. Para 
a extensão, os módulos são de trinta horas, em que qualquer profissional de saúde pode 
escolher os módulos mais importantes para as necessidades de educação permanente, suas 
ou de sua equipe, com base nas características epidemiológicas do seu território. 
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Na proposta da linha de Aperfeiçoamento soma-se um conjunto de seis módulos que com-
porão uma linha de cuidado relacionado às temáticas dos territórios da APS que deverão 
totalizar, no mínimo, cento e oitenta horas. Salienta-se que todas as formas de ingressos 
disponibilizam certificados para os aprovados nas respectivas modalidades (UFRN, 2019).

Acerca das microintervenções, pode-se destacar que são atividades disponibilizadas na espe-
cialização, as quais permitem ao aluno refletir sobre as práticas nos serviços em que atuam 
e baseia-se no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB) que, conforme o Ministério da Saúde (2015), tem como principal objetivo induzir 
a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um 
padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior 
transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica à Saúde.

O Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS), estratégia de for-
mação em saúde para profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que possibilita a construção autônoma de um 
itinerário formativo que parte da Especialização em Saúde da Família para uma linha de 
Aperfeiçoamento em Saúde da Família e que proporciona, ao final do itinerário, a aquisição 
de competências para a preceptoria no SUS. 

Esse processo de trajetória formativa faz uso de estratégias que possibilitam ao espe-
cializando se tornar protagonista de seu processo de ensino-aprendizagem, realizando 
transformações positivas nos serviços de saúde ao qual está vinculado. O método da proble-
matização proporciona que o conhecimento prévio seja aperfeiçoado e retorne ao serviço 
de saúde através de microintervenções, impulsionando o trabalho em equipe e o controle 
social, por meio da participação dos diversos atores do saber-fazer saúde: usuários, profis-
sionais de saúde e gestão. 
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A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) tem lutado pela mudança de conceitos e práticas na 
forma como se oferecem atenção às pessoas em sofrimento psíquico pelas políticas públi-
cas. Seu avanço em consolidar práticas de saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) 
é resultado de um conjunto de fatores – políticos, éticos e de mudança de paradigma – que 
envolvem o cuidado em saúde. Assim, visa à universalidade da assistência e a ampliação do 
acesso aos serviços de saúde por meio de ações a serem desenvolvidas pela APS e a corres-
ponsabilização da rede de serviços por esta demanda (ESLABAO et al., 2017).

Tendo como ponto forte a desinstitucionalização, a RPB se revela como um processo social 
complexo, envolvendo todos os atores sociais; visa modificar a forma de organização das 
ins tituições psiquiátricas, criando estruturas que venham substituí-las. É um processo em 
movimento, dinâmico, que requer mudanças nos modelos de atenção à saúde, envolve 
assistência à família, objetiva a reinserção da pessoa na sociedade e busca a reabilitação 
psicossocial. Expressa o exercício pleno da cidadania, com vistas a melhorar o poder de con-
tratualidade das pessoas nos três grandes cenários: ambiente, rede social e trabalho com 
valor social (SANTANA; PEREIRA, 2018).

Em 2001, após mais de dez anos de tramitação no Congresso Nacional, é sancionada a 
Lei de nº 10.216, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica que afirma os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental (BRASIL, 2013).

Como fruto desse processo, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental se constitu-
íram para reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, além de qualificar, expandir e 
fortalecer a rede de serviços e dispositivos substitutivos em Saúde Mental, fomentando a 
criação de políticas e mecanismos de atenção à Saúde Mental, como: hospitais-dia; Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS); Oficinas Terapêuticas e de Geração de Renda; Serviços Resi-
denciais Terapêuticos; Enfermarias Psiquiátricas em Hospitais Gerais, equipes matriciais de 
apoio, entre outras (TENÓRIO, 2002; BRASIL, 2004; BRASIL, 2005; BRASIL, 2011). 

Nessa nova configuração de práticas assistenciais, preponderou-se a manutenção do indiví-
duo em seu ambiente social, em estruturas abertas que contribuíssem para a desmistificação 
do sofrimento psíquico, inclusão social e consequente aumento do seu poder de contratu-
alidade social. Isso exige mais do que mudar elementos conceituais do plano teórico, mas 
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também introduzir novas propostas metodológicas de ação que exigem transformações 
práticas e concretas que emanam do cotidiano (TANAKA; RIBEIRO, 2009; ALVERGA; DIMENS-
TEIN, 2006; KINOSHITA, 1996).

No contexto brasileiro, a APS assume um lugar estratégico na constituição da rede de cuida-
dos e é considerada a principal porta de entrada no sistema de saúde. Esse nível de atenção 
desempenha um papel importante junto ao campo da saúde mental dada a proximidade 
territorial as famílias. Proporciona a identificação e a assistência das pessoas em sofrimento 
psíquico e as famílias, assumindo a atenção psicossocial como um modo de cuidar (AZEVEDO 
et al., 2014).

Esse nível de atenção é composto por duas frentes de ações em saúde mental: detecção das 
queixas relativas ao sofrimento psíquico com escuta qualificada; e o tratamento, lançando 
mão do encaminhamento para serviços especializados somente quando fosse necessário 
este tipo de conduta. Isso facilitará o cuidado em rede proporcionando o cuidado em todos 
os níveis de atenção e de modo interdisciplinar, transformando o setor especializado em 
mais um local de cuidado e não no único, propondo cidadania, liberdade, autonomia, com-
bate ao preconceito e estigma da pessoa em sofrimento psíquico (TANAKA; RIBEIRO, 2009; 
TRAJANO, BERNARDES, ZURDA, 2018).

Nessa direção, APS é uma estratégia que possibilita um cuidado integral em Saúde Men-
tal, seja por meio da identificação precoce e busca ativa, seja pelo monitoramento e apoio 
matricial com o trabalho em equipe. Enquanto ordenadora do cuidado e transversalizadora 
das práticas de atenção à saúde, a APS é confrontada cotidianamente por problemas oriun-
dos do sofrimento mental. De acordo com o Ministério da Saúde, as queixas psiquiátricas 
estão na segunda causa de procura por atendimento nos serviços da APS pela população 
(CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018).

Estudos revelam que os profissionais da ESF ainda desenvolvem práticas arraigadas essen-
cialmente no modelo biomédico, hospitalocêntrico, curativista, marcado pela centralidade 
do médico, da medicação e do atendimento individual que compromete a resolutividade 
em saúde mental. A justificativa de profissionais para adoção desse modelo de atenção está 
fundamentada em sentimentos ligados à impotência, angústia e despreparo frente à execu-
ção de cuidados em saúde mental (ROTOLI et al., 2019).

Em revisão integrativa Eslabao et al. (2017) relataram que as ações de saúde mental desen-
volvidas no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF) que emergiram na pesquisa foram 
ações de matriciamento, o Programa Intervenção Precoce, a Terapia Comunitária Integrati-
va, os grupos terapêuticos e a visita domiciliar. Desde 2003, o Ministério da Saúde prioriza o 
apoio matricial como a forma de organização das ações de saúde mental junto à APS como 
uma metodologia de trabalho com a intenção de partilhar a responsabilidade pelo cuidado 
em saúde mental, incentivando outros setores da saúde para essas demandas e superando 
a lógica dos encaminhamentos aos especialistas. 

É importante destacar que o cuidado em saúde mental não exige necessariamente um tra-
balho para além daquele já demandado aos profissionais de saúde, ou seja, não é algo 
de outro mundo ou para além do trabalho cotidiano na atenção básica. Pelo contrário, as 
intervenções são concebidas na realidade do dia a dia do território, com as singularidades 
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dos pacientes e de suas comunidades cujas práticas contribuem para a realização de ações 
voltadas prioritariamente para a promoção da cidadania e a construção da autonomia da 
população, elementos importantes para a viabilização da Reforma Psiquiátrica (SILVA et al., 
2017; VASCONCELOS; SILVA, 2017).

Nesse contexto da APS, há outras ações que também podem ser implementadas para avan-
çar na qualificação do cuidado em saúde mental, entre elas destaca-se o desenvolvimento 
de grupos, da Terapia Comunitária Integrativa e visitas domiciliares. Essas ferramentas são 
potentes instrumentos de trabalho em saúde mental e se configuram em verdadeiros méto-
dos integrais de atenção, mas é preciso um olhar ampliado em relação ao modo de fazer e 
realizar este cuidado (ESLABAO et al., 2017).

Na verdade, o que cuidado em saúde mental, no contexto da APS, requer o uso de tecnolo-
gias baseadas nas reais necessidades dos usuários para promover uma assistência eficiente 
e de qualidade (CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018).

Nessa direção, cabe aos profissionais a missão de incorporarem ou aprimorarem compe-
tências desse cuidado de tal modo que suas intervenções sejam capazes de considerar a 
subjetividade, a singularidade e a visão de mundo do usuário, pois experiências têm demons-
trado que o cuidado focado no sofrimento de pessoas liberta os profissionais de euforias, 
de becos sem saída, além de promover abertura a inúmeras possibilidades de modificar e 
qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e 
não se restringindo à cura de doenças (BRASIL, 2013). 

Por isso, a integralidade do cuidado deve ser colocada a cargo de uma rede de atenção, na 
qual múltiplos saberes, técnicas, possibilidades e setores se fazem necessários, por meio de 
sistemas de referência e contrarreferência que permitam articulações e pactuações. Uma 
rede por princípio integrada, de inclusão do outro, de recursos da comunidade, de ideias, de 
invenções e ousadias. Elementos vitais à reestruturação de vidas autônomas, expectantes e 
propositivas, que não se deixaram novamente sequestrar, asilar, pescar (LOPES, 1999). 

Na composição dessa Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), todos os recursos afetivos 
(relações pessoais, familiares, amigos etc.), sanitários (serviços de saúde), sociais (moradia, 
trabalho, escola, esporte) econômicos (dinheiro, previdência), culturais, religiosos e de lazer 
estão convocados para potencializar as equipes de saúde nos esforços de cuidado e reabili-
tação psicossocial, para fazer face à complexidade das demandas de inclusão daqueles que 
estão excluídos da sociedade pelo sofrimento psíquico severo e  persistentes (BRASIL, 2004).

O sofrimento psíquico, por sua vez, não deve ser apreendido apenas como sinônimo de dor 
e de perda, muito embora possa estar atrelado a esses aspectos, mas compreendido como 
uma ameaça de ruptura da unidade/identidade da pessoa, que pode surgir quando um 
indivíduo é privado ou tem limitações de uma ou várias esferas que compõem a sua vida, 
tais como: projetos futuros; pertencimento familiar e grupal; universo cultural; dimensão 
política; papéis sociais, relações de trabalho, entre outras (BRASIL, 2013).

 No entanto, o despreparo dos profissionais para atuar, identificar e cuidar precoce-
mente das pessoas com transtornos mentais nas ESF leva a práticas de cuidado voltadas 
para medidas prescritivas, ao uso contínuo de psicofármacos como forma de aliviar suas 
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tristezas e angústias da vida e aos constantes encaminhamentos dos usuários para os ser-
viços especializados com baixa capacidade de resolução do sofrimento psíquico no âmbito 
da saúde da família. Além disso, as ações seguem uma tendência biologicista com o foco no 
adoecimento traduzido em sinais e sintomas e existe um olhar enraizado no discurso de que 
a pessoa em sofrimento psíquico é o “diferente” (ESLABAO et al., 2017).

Na história do sistema de saúde brasileiro, um longo caminho foi percorrido para que o 
cuidado às pessoas com sofrimento mental fosse incorporado às políticas e endereçado 
aos serviços de saúde, e, em especial, na principal porta de entrada do sistema, que são as 
unidades da APS (SANTOS; FERLA, 2017). 

Nesse contexto, Amarante (1995) reforça que o futuro da RPB não está vinculado apenas no 
sucesso terapêutico-assistencial das novas tecnologias de cuidado ou dos novos serviços, 
mas, principalmente, na escolha da sociedade brasileira, da forma como vai lidar com os 
seus diferentes, com suas minorias e com os sujeitos em desvantagem social.

Portanto, na perspectiva da integralidade, o trabalho na APS tem potencial para romper com 
as barreiras da atenção isolada em saúde e integrar parcerias intersetoriais para efetivar 
suas ações de saúde sendo a ESF responsável pela atenção de todos os transtornos mentais 
leves, por conhecer a realidade local de seu território de atuação podendo planejar as ativi-
dades que promovam intervenções precoces de cuidado e de promoção em saúde mental 
(ESLABAO et al., 2017).
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SAÚDE MENTAL 
DIAGNÓSTICO, CONTROLE  

E ACOMPANHAMENTO  
EM RODOLFO FERNANDES/RN

Leopoldo Christian Pessoa Alves 
Maria Betânia Morais de Paiva

Esta microintervenção trata da “Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde”, cujo 
objetivo é o de elaborar um documento para ser entregue a todos os pacientes que fazem 
parte do Programa de Atenção à Saúde Mental da Unidade Básica de Saúde Antônia Simão, 
no município de Rodolfo Fernandes/RN, a fim de controlar e acompanhar os pacientes 
quanto ao uso de suas devidas medicações. Para alcançar o objetivo, esta microintervenção 
contou com três etapas. 

A primeira etapa consistiu em reuniões da equipe de trabalho da Unidade Básica de Saú-
de (UBS) Antônia Simão e elaboração do documento denominado pela equipe de Cartão 
de Acompanhamento. Na segunda etapa realizou-se um encontro promovido pelo Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família (NASF) a fim de reunir pacientes diagnosticados com transtor-
nos mentais e que fazem uso de alguma medicação controlada para a distribuição do Cartão 
de Acompanhamento. E a terceira e última etapa trata-se de um relato de experiência onde 
é descrito como se desenvolveu as ações.

Sobre a “Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde”, Mello, Mello e Kohn (2007) 
afirmam em casos de municípios de menor porte, isto é, com menos de 20.000 habitantes, que 
é através da Atenção Básica à Saúde que se estrutura a rede de atendimento a saúde mental. 

Sendo assim, segundo Mello, Mello e Kohn (2007), para municípios como o de Rodolfo 
Fernandes, no Rio Grande do Norte, que possui, de acordo com a população estimada do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 4.545 mil habitantes, a Atenção Básica 
de Saúde deve ser responsável por organizar e desenvolver o atendimento a essa demanda 
com o objetivo de acolher e estabelecer vínculos terapêuticos (IBGE, 2017).

Também de posse do contexto de que em municípios com menos de 20.000 mil habitantes 
os pacientes diagnosticados com transtornos mentais leves ou graves estão sendo atendi-
dos por equipes da Atenção Básica, uma vez que não é possível a implantação de Centros de 
Atenção Psicossocial, acredita que é viável e essencial a capacitação contínua do profissional 
(COIMBRA et al., 2007).

Diante, portanto, da importância de se desenvolver uma Atenção à Saúde Mental na APS 
com qualidade, a primeira etapa desta microintervenção buscou reunir equipe de Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF), juntamente com os profissionais que fazem parte do NASF e 
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integrantes da gestão municipal para elaborar um cartão de acompanhamento, no intuito 
de ser entregue aos pacientes que fazem parte do Programa de Atenção à Saúde Mental da 
UBS Antônia Simão, a fim de controlar e acompanhar os pacientes quanto ao uso de suas 
devidas medicações.

Figura 1 - Cartão de Acompanhamento Saúde Mental (Grupo Saúde e Alegria).

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Rodolfo Fernandes (2018).

A segunda etapa desta microintervenção contou com a realização um encontro promovido 
pelo NASF, a fim de reunir pacientes diagnosticados com transtornos mentais e que fazem 
uso de alguma medicação controlada para a distribuição do Cartão de Acompanhamen-
to. Além disso, ocorreu na segunda etapa dessa atividade uma triagem realizada por dois 
profissionais da área da Medicina onde foram analisados casos para se estabelecer a medi-
cação apropriada, ajuste de dosagem e orientação acerca de seu desuso. Na oportunidade, 
a equipe tomou conhecimento da paciente M.C.A. diagnosticada com transtorno depressivo.

Na terceira e última etapa da microintervenção, após a elaboração do cartão de acompa-
nhamento dos pacientes com transtornos mentais da área de atuação, foi realizada uma 
seleção (triagem), por dois médicos da Unidade, o Dr. Leopoldo Christian Pessoa Alves e o 
Dr. Patrick Alexandre Galdêncio Cavalcante, para a construção do relato de caso na pers-
pectiva de elaborar uma linha de cuidado e buscar articulação com a rede de apoio à saúde 
mental do município.  

Na oportunidade, tomou-se conhecimento do caso da paciente M.C.A que apresentava em 
seu histórico a perda de ente querido há, aproximadamente, três anos. Nesse período, M.C.A 
procurou a UBS em busca de ajuda psicológica e psiquiátrica relatando muito sofrimen-
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to, insônia e perda da vontade de viver, informando também que começou a fazer uso de 
medicação por conta própria. De base das informações a equipe profissional encaminhou a 
paciente M.C.A para uma primeira avaliação junto à psicóloga do NASF onde foi diagnostica-
do um quadro de transtornos depressivo. 

Diante do quadro apresentado, a paciente foi encaminhada para a consulta médica com o 
propósito de verificar e estabelecer uma medicação apropriada. Foi observada, também, 
a possível necessidade de encaminhamento ao serviço especializado. Vale ressaltar que o 
município de Rodolfo Fernandes/RN não conta com os serviços especializados do Centro de 
Assistência Psicossocial (CAPS). 

Nesse caso, os pacientes diagnosticados com algum tipo de transtorno mental foram enca-
minhados ao NASF para iniciar ou dar continuidade ao acompanhamento psicológico com 
a finalidade de obter êxito no tratamento. Já os casos mais graves identificados na triagem 
foram encaminhados ao Psiquiatra.

É importante destacar que com a criação do Cartão de acompanhamento nota-se um avanço 
no que diz respeito ao tratamento de doenças mentais no município de Rodolfo Fernandes/RN. 
As reuniões com toda a equipe, desde o Agente Comunitário de Saúde (ACS), passando pela a 
equipe médica e NASF, possibilitou melhorias para esse tipo de tratamento, uma vez que foi 
estabelecido um controle na distribuição de medicamentos e acompanhamento do tratamento.

Durante as reuniões a equipe relatou que, inicialmente, observaram os pacientes receosos 
com relação à perda da medicação. Todavia, a proposta do Cartão de acompanhamento 
cumpriu o seu objetivo que é o de controlar o fornecimento dos medicamentos utilizados 
pelos pacientes. Na prática notou-se que com a implantação do cartão houve melhorias no 
controle, distribuição da medicação e êxito nos tratamentos prescritos aos pacientes.

Por fim, a perspectiva é que a interação NASF/Consultório Médico melhore cada vez mais a 
fim de que haja uma atenção e discussão dos casos de forma conjunta, bem como a elabora-
ção de um projeto terapêutico em equipe, o que traria melhorias na obtenção de resultados 
positivos gerando mais qualidade de vida à população.
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QUEBRA DE PARADIGMAS NA SAÚDE 
MENTAL EM MACAPÁ/AP

Isabela Marques de Farias 
Cleyton Cezar Souto Silva

Nas últimas décadas, vivenciamos em nosso país o contexto da Reforma Psiquiátrica. Em 
contraposição a maioria dos movimentos psiquiátricos anteriores onde o doente psiquiá-
trico era visto como desprovido de cidadania e incapaz de cuidar de si próprio, portanto 
deveria ser tutelado pelo Estado e recluso em manicômios, a Reforma Psiquiátrica em curso 
enxerga o “louco” como um cidadão como todos os outros. Nesse novo contexto o doente 
deve ser incluso na sociedade, empoderado e tratado socialmente como um indivíduo qual-
quer apto ao trabalho e ao convívio social e apenas com a ressalva de não abandonar seu 
tratamento e acompanhamento de sua patologia (PINTO, 2018).

Diferente do ocorrido em tempos passados, em que a privação do convívio social era a base 
do tratamento, atualmente, o convívio social é um dos principais patamares do plano tera-
pêutico e a reclusão só deve ocorrer em casos graves onde todos os outros tratamentos não 
surtiram o efeito desejado. O tratamento atual consiste na inclusão no mercado de trabalho, 
no empoderamento do doente, na realização de dinâmicas, esportes, atividades em grupo, 
no conhecimento do paciente sobre sua condição entre outros. Essa é uma das grandes 
controvérsias médicas onde em questão de décadas houve uma mudança radical e inversão 
total de conceitos psiquiátricos relativos ao tratamento dessas condições. Em pouco tempo 
o “louco” mudou seu status de escória social para a de um cidadão singular que deve rece-
ber mais atenção, maior cuidado e até mesmo maior afeto (PINTO, 2018).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001), 700 milhões de indivíduos em 
todo o mundo sofrem de doenças mentais, desses, um terço não realiza acompanhamento 
médico e muitos não têm sequer ciência de sua condição mental. Isso se deve em grande 
parte ao preconceito que ainda está entranhado em nossa cultura em relação às doen-
ças mentais. Muitos indivíduos sofrem calados e até mesmo tentam esconder os sintomas. 
Felizmente esse cenário vem mudando à medida que a ciência e a medicina progridem seus 
conhecimentos e aperfeiçoam as estratégias terapêuticas.

Com as quebras de paradigmas que ocorreram, a Atenção Primária à Saúde (APS) ganhou 
papel de destaque no novo plano terapêutico. A APS se tornou uma forma indireta de ras-
treio desses pacientes, um excelente “método” de diagnóstico precoce e orientação da 
população leiga, um “instrumento” terapêutico mais humanizado e acessível ao povo. 

Além disso, a APS é capaz de realizar um acompanhamento longitudinal mais eficaz que a 
atenção especializada. Na grande maioria dos casos esse nível de atenção à saúde, contan-
do com o apoio multiprofissional, consegue ser resolutivo sendo necessário encaminhar 
para atendimento especializado apenas casos mais complexos, porém, sem jamais deixar 
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de ser responsável pelo paciente e continuar o acompanhamento na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) onde se iniciou o primeiro atendimento (BRASIL, 2013).

Ao estudar esse módulo do PEPSUS, da Especialização em Saúde da Família, sobre o Progra-
ma de Saúde Mental e realizar as reflexões solicitadas no tutorial desta microintervenção, 
pude concluir que até o presente momento trata-se da maior deficiência de nossa equipe. 
Infelizmente, estamos deixando a desejar em inúmeros quesitos do PMAQ. 

Não realizamos, nos últimos anos, ações educativas voltadas aos pacientes em tratamento 
psiquiátrico, a maioria dos pacientes referenciados não retorna para continuação do cuida-
do, não temos registro do quantitativo de usuários de crack e nem mesmo do número de 
pacientes em uso de medicações psiquiátrica e suas especificações relevantes, o registro 
de pacientes com doenças mentais em nossa área deixa a desejar e uma porcentagem sig-
nificativa de nossa equipe desconhece totalmente ou apresenta dúvidas  importantes  na 
inclusão ou exclusão dos pacientes no programa. 

Confesso que me assustei com a ignorância da equipe em relação ao tema por se tratarem 
de profissionais de saúde que estão há anos exercendo a profissão, mas não me deixei desa-
nimar. Indaguei a equipe sugestões para melhoria desse cenário e nosso primeiro passo foi 
construir o instrumento de registro solicitado por esta microintervenção buscando atender 
aos critérios exigidos pelo PMAQ e satisfazer nossa necessidade de registro desses pacientes. 

Temos também pontos positivos, nossa equipe sempre está em contato próximo aos pacien-
tes e para aqueles que procuram atendimento no Programa de Saúde Mental a consulta é 
agendada e realizada praticamente no mesmo dia, nos casos mais complexos realizo visitas 
domiciliares para atendimento médico mais acessível a esses pacientes.

Durante o processo de realização da atividade também procurei obter informações sobre o 
funcionamento do aparato de Saúde Mental do SUS no município em que atuo. Em Macapá/
AP, possuímos uma unidade de cada um dos seguintes tipos de CAPS: CAPS I, CAPS AD e 
CAPS III. Também contamos com o apoio psiquiátrico do Hospital das Clínicas de Macapá/
AP. Em conversa com a coordenadora de um dos CAPS presentes no município, soube que 
apenas o CAPS AD está regularizado perante o Ministério da Saúde em todo o estado e nos-
sa unidade de CAPS III está em processo de documentação. 

Nosso CAPS III conta com 3000 usuários cadastrados, não fica ativo 24 horas, conta com 
atendimento de dois psiquiatras e acolhe pacientes por demanda espontânea e encaminha-
mentos. Temos também uma grande falha no município, nosso CAPS III está sobrecarregado 
com pacientes depressivos de grau leve que poderiam estar em tratamento apenas na UBS.

Como solicitado, escolhi um de meus pacientes para a realização do Plano Terapêutico Sin-
gular (PTS). O paciente em questão, A.B.M, é do sexo feminino, tem 23 anos e apresenta 
um quadro depressivo grave. O quadro se iniciou há dois anos através de uma depressão 
pós-parto e três tentativas de suicídio. A paciente foi ao consultório para uma consulta de 
puericultura acompanhada de marido e filho, no momento da consulta apresentou-se cho-
rosa e bastante ansiosa com um simples quadro gripal de seu filho. 
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Indaguei a paciente sobre seus sentimentos e ela, juntamente ao marido, me relatou todo o 
histórico depressivo e as tentativas de suicídio logo após o parto. A paciente também relatou 
que durante o puerpério não sentia apego pela criança, mas com o tempo o amor pelo filho 
prevaleceu. Durante esses dois anos a paciente realizou tratamentos particulares com um 
psiquiatra e fez uso de vários antidepressivos com boa aceitação do tratamento e mantendo 
um quadro melancólico. 

Logo após término da consulta, a paciente retornou ao meu consultório desacompanha-
da para ter mais privacidade. Então, ela me confessou que há 6 meses deixou de usar as 
medicações por conta própria sem o conhecimento dos familiares e desde então apresen-
ta piora progressiva. 

Diante desta situação grave orientei a paciente de forma amigável e acolhedora, retornei 
suas medicações e discuti o caso com a psicóloga do NASF e a coordenadora do CAPS III e a 
partir daí elaboramos um PTS para essa paciente. Concordamos em realizar uma avaliação 
com médico psiquiatra por meio do CAPS III, consultas semanais com a psicóloga e consultas 
medicas comigo a cada 15 dias. Também discutimos com a paciente atividades esportivas 
para auxílio no tratamento. No momento estou aguardando a contra referência do CAPS.

Através da atividade deste módulo e debate com a equipe chegamos ao acordo de realizar 
no próximo mês uma ação com nossos pacientes psiquiátricos, preencher rigorosamente o 
instrumento construído e nos empenhar em melhoras nosso Programa de Saúde Mental. 
Também foi acordado que a equipe irá realizar o estudo de alguns artigos que recomendei 
para melhorar o conhecimento sobre o tema e o acolhimento ao doente mental. Em nossa 
próxima reunião irei debater com a equipe o básico para melhora de nossas atividades.
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O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL COMO 
COMPONENTE ESSENCIAL DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 
 RELATO DE EXPERIÊNCIA DE NATAL/RN

Pierre Patrick Pacheco Lira 
Daniele Vieira Dantas

Um dos alicerces da Atenção Básica (AB) é proporcionar o primeiro acesso das pessoas ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo aquelas que necessitam de cuidados em saúde 
mental. É nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) em que os profissionais se encon-
tram mais próximos da realidade de vida dos usuários e conseguem perceber de forma 
mais clara os seus vínculos com a comunidade e com o território onde vivem. Dessa forma, 
a APS configura-se como um local estratégico para a abordagem de questões relativas à 
saúde mental dos usuários, levando-se em conta toda a subjetividade, a singularidade e as 
diferentes visões de mundo que se apresentam no processo de cuidado integral à saúde 
(BRASIL, 2013).

Deve-se ressaltar, no entanto, que o cuidado em saúde mental não demanda necessa-
riamente um trabalho distante ou que extrapole aquele que já vem sendo esperado dos 
profissionais que atuam nesse nível de atenção à saúde. Diversas intervenções em saúde 
mental já vêm sendo realizadas na Atenção Básica (AB) cotidianamente, ainda que boa parte 
das pessoas não as percebam como tal. Para exemplificar essas intervenções, Chiaverini 
(2011, p. 211) elenca as seguintes atividades:

[...] proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir; exercer boa 
comunicação; exercitar a habilidade da empatia; lembrar-se de escutar o 
que o usuário precisa dizer; acolher o usuário e suas queixas emocionais 
como legítimas; oferecer suporte na medida certa, [...] que não torne o usu-
ário dependente e nem gere no profissional uma sobrecarga; reconhecer os 
modelos de entendimento do usuário.

Foi dentro desse contexto que se realizou a quarta microintervenção proposta pelo PEP-
SUS, a qual teve seu pontapé inicial sob a forma de uma breve reflexão acerca do que vinha 
sendo oferecido no cuidado de saúde mental pela equipe de n. 40 da Unidade de Saúde da 
Família (USF) Gramoré, em Natal/RN. 

A partir dessa reflexão, percebeu-se a existência de um déficit importante no que tange 
aos requisitos mínimos de qualidade em saúde mental sugeridos pelo PMAQ-AB, tais como: 
não haver um registro dos usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, antipsicóticos, 
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anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor, bem como os ansiolíticos de 
um modo geral; não existir um registro dos casos mais graves de usuários em sofrimento 
psíquico; e não haver um registro dos usuários com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas.

Como forma de iniciar o processo de adequação a esses requisitos de verificação de qualida-
de, foi desenvolvida uma ferramenta simples para realizar o registro adequado dos pacientes 
em uso de medicamentos psicotrópicos. Esse instrumento consistiu em uma ficha-espelho 
de preenchimento eletrônico contendo nome, endereço, agente comunitário de saúde (ACS) 
responsável, medicamentos em uso e data aproximada de início do uso das medicações. 

O levantamento inicial dos dados foi realizado com a ajuda dos ACS, cada um deles sendo 
responsável pela coleta de informações da sua respectiva microárea. Ao final, foi proposta 
a compilação de uma tabela única, a qual deveria ser disponibilizada nos computadores uti-
lizados pelo médico e pela enfermeira da equipe, com possibilidade de acesso facilitado às 
informações por meio da ferramenta de busca do software Microsoft Word®.

Figura 1 - Ficha espelho para registro de usuários de psicotrópicos. 

Fonte: USF Gramoré (2018).

Dando seguimento à realização da quarta microintervenção, foi selecionado o caso da 
paciente W., a qual foi identificada como uma usuária que necessitava de atenção integral 
em saúde mental, a fim de se construir a sua linha de cuidado. Tratava-se de uma pacien-
te de 48 anos, diabética tipo 2, com diagnóstico firmado há aproximadamente três anos.  
A paciente vinha fazendo uso de insulina Neutral Protamine Hagedorn (NPH), mas estava há 
dois meses sem utilizar a medicação, pois não conseguia aplicá-la, relatando não ter mais 
“couro”. Apresentava ainda uma perda progressiva de peso: pesava 68 kg há três anos (quan-
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do recebeu o diagnóstico de diabetes) e, no momento da microintervenção, possuía massa 
corporal de 33 kg.

O primeiro contato com a paciente W. deu-se por meio de um atendimento domiciliar soli-
citado por uma das ACS da equipe. Ao primeiro contato, a paciente encontrava-se muito 
debilitada, sarcopênica, não conseguindo ficar em pé por muito tempo, passando a maior 
parte do dia deitada em uma rede na varanda de sua casa. Relatava um humor fortemente 
deprimido, mostrava fotos da época em que se sentia saudável, comparando-as ao seu esta-
do físico no momento do atendimento. 

Queixava-se de anedontia, choro frequente e dificuldade para dormir. Apresentava higiene 
pessoal comprometida e situação de grande risco social. Relatou que havia feito uso de 
fluoxetina por um mês, prescrita pelo médico de outra equipe de saúde da família (eSF), 
mas que havia suspendido o uso da medicação há cinco meses, pois não possuía dinheiro 
suficiente para compra-la. Atuava como auxiliar de serviços gerais, mas estava sem traba-
lhar havia aproximadamente cinco meses, devido ao seu estado de saúde muito debilitado, 
recebendo naquele momento o auxílio-doença da Previdência Social.

É importante ressaltar que a atenção à saúde mental não se encontra desarticulada da aten-
ção à saúde geral. Dessa forma, após esse primeiro contato com a paciente W., foi possível 
verificar que, além de um quadro de diabetes mellitus (DM) descompensado, ali encontra-se 
também uma pessoa em sofrimento mental importante, com critérios diagnósticos de um 
episódio depressivo grave (sem sintomas psicóticos). 

Como sua integridade física encontrava-se em grande risco, inicialmente foi realizado um 
encaminhamento para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pajuçara, onde foram rea-
lizados os exames laboratoriais iniciais, mantendo-se a paciente em observação, a fim de 
transferi-la para internação em enfermaria de Clínica Médica, devendo ser submetida a 
estabilização clínica e suporte nutricional. 

Como não havia vagas disponíveis nem no Hospital Municipal de Natal (HMN) nem no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), a paciente retornou à sua residência. A partir de então, o 
seu acompanhamento continuou sendo organizado pela eSF de n. 40 da USF Gramoré, com 
intervenções pontuais de outros serviços das redes municipal e estadual de saúde.

Durante o acompanhamento da paciente W., foram realizados os exames laboratoriais bási-
cos e prescritos os medicamentos necessários para a estabilização do quadro de diabetes, 
encaminhando-a ao médico especialista em Endocrinologia e a um profissional de Nutrição. 
Houve bastante dificuldade em captar as contrarreferências da atenção especializada, de 
modo que as informações sobre as condutas tomadas no nível secundário de atenção à saú-
de chegavam ao conhecimento da eSF por meio do relato fornecido pela própria paciente.

Paralelo a esse fluxo, foi necessário realizar um levantamento da “Rede de Atenção Psicosso-
cial” (RAPS) disponível no município, sendo identificados os seguintes serviços: cinco “Centros 
de Atenção Psicossocial” (CAPS), sendo um CAPS III (atendendo às zonas oeste, leste e sul do 
município); um CAPS II (atendo às zonas oeste e sul); um CAPSad (construído para ser um 
CAPS III, atendendo à zona norte); um CAPSad (atendendo à zona leste); um CAPSi (atenden-
do a todo o município); diversas policlínicas com atendimento em Psiquiatria; quatro UPAs 



34Experiências exitosas de saúde mental na atenção primária à saúde

(atendendo às urgências e às emergências psiquiátricas, sendo duas na zona norte); alguns 
leitos psiquiátricos nos hospitais localizados no município (HMN, HUOL, Hospital Maria Alice 
Fernandes e Hospital João Machado, esse último apresentando um serviço de pronto-atendi-
mento em Psiquiatria); um “Centro de Convivência” e uma “Unidade de Acolhimento” (extensão 
do CAPSi, destinada à permanência de pacientes por até seis meses, estando ainda em cons-
trução no momento em que esse relato de experiência foi escrito).

Optou-se, então, por referenciar a paciente a um ambulatório de Psiquiatria disponível em 
uma das policlínicas. Enquanto aguardava pela consulta com o especialista, foi prescrita 
pelo médico da eSF a medicação paroxetina, na dosagem de 20mg/dia, sendo esse medica-
mento escolhido devido ao seu perfil de efeitos colaterais e à sua segurança terapêutica. A 
eSF teve a preocupação de envolver os familiares da paciente em seu processo de cuidado, 
os quais mostraram-se dispostos e participativos, fornecendo todo o suporte necessário. 

O companheiro da paciente responsabilizou-se pela aquisição dos medicamentos após a 
pesquisa de preço nas farmácias do bairro; a sua filha foi treinada pela eSF para realizar a 
aplicação da insulina nos braços, coxas e nádegas da paciente; o seu filho mais velho ficou 
responsável pela marcação de consultas e pelo cadastramento para recebimento gratuito 
de insumos utilizados por pacientes insulinodependentes, tais como glicosímetro, tiras-tes-
te e lancetas. Além disso, a paciente foi referenciada ao “Centro de Referência em Assistência 
Social” (CRAS) e ao “Centro de Referência em Saúde do Trabalhador” (CEREST), a fim de obter 
informações sobre os programas de assistência à saúde e de seguridade social.

Após a consulta inicial com o médico especialista, o mesmo optou por manter a medicação 
prescrita pelo médico da eSF, realizado o devido ajuste da dose diária do medicamento.  
A paciente veio apresentando melhora clínica gradual ao longo dos atendimentos subsequen-
tes, sendo acompanhada pela eSF por meio das visitas semanais da ACS e dos atendimentos 
domiciliares do médico e dos profissionais de enfermagem da equipe, quinzenalmente.
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SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE NA USF CAROEBE/RR

Idania Gonzáles Morejon 
Marília Rute De Souto Medeiros

A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pesso-
as ao sistema de Saúde, inclusive daquelas que necessitam um cuidado em saúde mental. 
Nesse ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente 
conhecido, possibilitando aos profissionais de Saúde uma proximidade para conhecer a his-
tória de vida das pessoas e de seus vínculos com a comunidade/território onde moram, bem 
como outros elementos dos seus contextos de vida (BRASIL, 2013).

Podemos dizer que o cuidado em saúde mental na Atenção Básica é bastante estratégico 
pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e vice-versa. Por essas características, é 
comum que os profissionais de Saúde se encontrem a todo o momento com pacientes em 
situação de sofrimento psíquico.

No entanto, apesar de sua importância, a realização de práticas em saúde mental na Aten-
ção Básica apresenta muitas dúvidas, curiosidades e receios nos profissionais de Saúde 
(BRASIL 2013).

As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de modificar e 
qualificar as condições e formas de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e 
não se restringindo à cura de doenças, mas as várias formas de serem percebida. Para tan-
to, é necessário olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, 
valores e escolhas.

Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no 
cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferra-
mentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde (BRASIL 2013).

A realização da microintervenção sobre a saúde mental em nossa unidade básica de saúde 
foi muito importante já que com a ajuda da avaliação externa do Programa de Melhoria de 
Acesso e Qualidade (PMAQ) a equipe logo adquiriu novos conhecimentos para o desenvolvi-
mento de ações e/o acompanhamento de pacientes com transtornos mentais onde se utiliza 
de protocolos para os atendimentos e acompanhamentos desses usuários com as diretrizes 
terapêuticas, com o objetivo de ter uma melhor linha de cuidado de nossos pacientes.

Nossa equipe de saúde busca fazer ações educativas tanto coletivas como individuais com 
aqueles pacientes com sofrimentos psíquicos em nossa comunidade mediante palestras edu-
cativas dentro e fora da unidade, em centros escolares, dinâmicas de grupo, videoconferências 
relacionadas ao tema, são feitas pela equipe outras ações de saúde com o propósito de modi-
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ficar os hábitos e estilos de vida. Além disso, fazemos seguimentos de rotina para o controle 
dos medicamentos em conjunto com o NASF outro ponto da rede de atendimento necessário

Regularmente são realizadas consultas agendadas como também, consultas a demanda 
espontânea ,com o apoio das visitas ao domicílio dos pacientes, com o propósito de aplicar 
estratégias e ações para um controle sobre aqueles que fazem uso crônico dos medica-
mentos benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes e estabilizadores de humor, a 
equipe básica possui registros do número dos casos mais graves de usuários em sofrimento 
psíquico e dos usuários com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras dro-
gas para proporcionar um melhor atendimento e acompanhamento de nossos pacientes 
desenvolvendo atividades educativas e de acompanhamento dentro e fora da unidade.

Para o atendimento dos pacientes, nossa rede de saúde mental no território está organizada 
pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família  (NASF) e  a nível do estado (Psiquiatra) tendo em 
vista que em nosso município não possuirmos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).O NASF 
é composto por profissionais de diferentes áreas (Psicólogo, Farmacêutico e Fisioterapeuta) 
que atuam de maneira organizada no serviço para a prevenção e encaminhamentos de forma 
integrada e apoiando os profissionais das Equipes de Estratégias da Saúde da Família (ESF).

A referência e a contrarreferência ocorrem através de encaminhamentos para o estado, ten-
do em vista que a contrarreferência é um desafio para nossa unidade, pois não temos nunca 
a contrarreferência por parte do especialista, as comunicações com tais serviços ocorrem 
somente mediante telefone ou Gmail, tal fato ocorre devido a distância do nosso município 
até a capital do estado, não havendo outro tipo de comunicação.

Com ajuda de toda a equipe foi feito um instrumento de registro solicitado pelo PMAQ (ficha 
espelho) muito importante para o controle e a relação dos pacientes com transtornos men-
tais incluindo os seguintes dados: nome completo, idade, data de nascimento, endereço, 
tipo de acompanhamento (ESF ou CAPS), se é usuário ou não de drogas, álcool e o medi-
camento em uso. O registro é de suma importância para as avaliações dos pacientes com 
necessidade de atenção integral em saúde mental de nossa comunidade.

A realização da microintervenção foi muito importante para toda a equipe, com o desenvol-
vimento da mesma cada integrante aprimorou seus conhecimentos sobre a saúde mental, 
como melhorar nossa forma de cuidados conhecendo como funciona a rede de serviços do 
território, durante a execução de nosso encontro podemos observar que a equipe conta 
com as agilidades necessárias para os procedimentos dos pacientes com transtornos men-
tais, além disso contamos com todos os profissionais necessários em nossa unidade .

Uma das principais dificuldades que foram debatidas pala equipe é que temos que seguir na 
luta para receber as contrarreferências dos especialistas parte muito importante para dar 
continuidade dos acompanhamentos e avaliação dos pacientes, visto que o paciente chega 
na consulta com o tratamento prescrito, porém sem a orientação adequada.
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ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA  
EQUIPE DE ESF II, DO MUNICÍPIO  

DE SERRA DO MEL/RN
Erilço Acacio Fidelis Pereira Dos Santos  

Isaac Alencar Pinto

No território de atuação da Equipe de Estratégia de Saúde da Família II (ESF II), do Município 
de Serra do Mel/RN, é grande o número de pacientes com transtornos mentais, que têm 
como tratamento, quase que exclusivo, o uso crônico de medicamentos psiquiátricos. 

Atualmente, as ações de saúde mental realizadas na Atenção Primária à Saúde (APS) limi-
tam-se às renovações das receitas prescritas pelos psiquiatras e aos encaminhamentos dos 
pacientes descompensados aos serviços de maior complexidade, apresentando, portanto, 
baixa resolutividade.

A equipe de saúde mental do Município é composta por um psiquiatra e uma psicóloga, 
que realizam as ações ambulatoriais uma vez por semana. O psiquiatra trabalha nos dias de 
segunda feira pela manhã e a psicóloga nos dias de terça feira, também pela manhã. Ambos 
atendem, semanalmente, doze pacientes referenciados pelas equipes de ESF. Infelizmente 
esses profissionais não fazem as contrarreferências, o que impede o seguimento adequado 
dos pacientes na Atenção Básica, fazendo com que, muitas vezes, sejam prescritos medica-
mentos desnecessários ou mesmo ineficazes. 

Os pacientes que estão em crise, e necessitam de atendimento de urgência e emergência 
psiquiátrica, são encaminhados, pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), à Unidade Mista 
de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena, localizada em Serra do Mel, que, por não apresentar 
enfermarias psiquiátricas e, consequentemente, não ter condições de realizar intervenção 
nos referidos pacientes, os referenciam às enfermarias psiquiátricas do Hospital Regional 
Dr. Tarcísio Maia, localizado em Mossoró, ou aos leitos psiquiátricos do Hospital Psiquiátrico 
São Camilo de Lellis, também localizado em Mossoró.

O Município não possui Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), pois apresenta uma popu-
lação de aproximadamente de 12.000 habitantes, portanto, abaixo dos 20.000 habitantes 
necessários para ser contemplado com o CAPS I.

O NASF existente no Município é do tipo NASF 2 e é composta por cinco profissionais (Assis-
tente Social, Educador Físico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Nutricionista), sendo que 
nenhum dos integrantes dessa equipe desenvolve ações de saúde mental e, segundo eles, 
não têm capacidade de oferecer apoio matricial em Projetos Terapêuticos Singulares (PTS).

Além de não contar com os CAPS, nem com NASF desenvolvendo ações de saúde mental, o 
Município também não possui outros serviços e dispositivos substitutivos em saúde men-
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tal, como, por exemplo, enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, equipes matriciais 
de apoio, hospitais-dia, oficinas terapêuticas e de geração de renda e serviços residenciais 
terapêuticos. Também não dispõe de alternativas terapêuticas, como grupos de arteterapia, 
grupos de crianças, grupos de remédio, grupos de sala de espera, grupos de teatro, grupos 
de terapia comunitária e oficinas terapêuticas.

Os profissionais das equipes de ESF não recebem capacitação em saúde mental, nem con-
tam com o suporte de equipes de referência ou de equipes de Apoio Matricial.

Foi nesse contexto, de ausência de serviços e dispositivos substitutivos em Saúde Mental, 
assim como de alternativas terapêuticas e de equipes de apoio matricial, que foi realizada 
a da microintervenção do módulo “Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde”, 
do Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS), do Programa Mais 
Médicos (PMM).

O psiquiatra e a psicóloga que realizam as ações de saúde mental no Município de Serra do 
Mel/RN foram convocados para participar da reunião de rotina da equipe de ESF II, que seria 
realizada às 08:00 horas do dia 29 de junho de 2018, no Centro de Consultas Especializadas, 
da Secretaria Municipal de Saúde, do referido Município, com o objetivo colaborarem com 
a realização da microintervenção. Infelizmente, tal reunião não ocorreu, pois, nessa data, 
o Prefeito do Município decretou ponto facultativo em função do dia de São Pedro, como 
também o fez no dia 02 de julho de 2018, em função do jogo da Seleção Brasileira de futebol 
na Copa do Mundo.

Após várias tentativas, a reunião de rotina da equipe de ESF II finalmente foi realizada às 
08:00 horas do dia 09 de julho de 2018. O psiquiatra não compareceu à referida reunião, 
pois tinha um compromisso previamente agendado, assim como também não compare-
ceram a psicóloga e o enfermeiro da equipe de ESF II que estavam de férias. Durante essa 
reunião foram apresentadas, aos membros da equipe de ESF II, as etapas da atividade da 
microintervenção.

A etapa 1 da microintervenção consistiu na construção de um instrumento que permitisse o 
registro dos usuários em uso crônico medicamentos de saúde mental (ansiolíticos, anticonvul-
sivantes, antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, antipsicóticos e estabilizadores 
de humor), assim como dos usuários que apresentam os casos mais graves em sofrimento 
psíquico e dos usuários com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. 

Também faz parte dessa etapa a construção de um instrumento para registrar as refe-
rências e as contrarreferências dos encaminhamentos realizados. Tais instrumentos são 
importantes, pois serão solicitados durante a entrevista de avaliação externa do Programa 
de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção (PMAQ).

O registro dos usuários em uso crônico de medicamentos de saúde mental já é realizado 
pela equipe de atenção básica em um livro de registro, no qual consta a data de compareci-
mento, o nome do paciente, o número do prontuário, o endereço (vila), a idade, o número 
do cartão SUS, o nome do medicamento e o nome do médico que os prescreveu. Este instru-
mento também é utilizado para realizar o acompanhamento e a avaliação dos casos, assim 
como a redução das doses dos medicamentos.
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O registro dos usuários que apresentam os casos mais graves em sofrimento psíquico, dos 
usuários com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, assim como, 
das referências e as contrarreferências dos encaminhamentos realizados, será feito também 
em livros de registro semelhantes ao utilizado para o registro dos usuários em uso crônico 
medicamentos de saúde mental, nos quais será substituído apenas o nome do medicamento. 

No livro que será destinado ao registro dos casos mais graves em sofrimento psíquico 
ele será substituído pelo diagnóstico dos usuários. No livro, no qual serão registrados os 
usuários com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, ele será 
substituído pelo nome da substância que provoca dependência química. No livro onde 
serão registrados os pacientes encaminhados, ele será substituído pelas palavras referên-
cia ou contrarreferência.

Quadro 1 - Registro dos usuários da equipe ESF II em saúde mental.

Registro dos usuários em uso crônico medicamentos de saúde mental.

Data Paciente Prontuário Vila Idade Cartão SUS Medicamento Médico

Registro dos casos mais graves em sofrimento psíquico.

Data Paciente Prontuário Vila Idade Cartão SUS Diagnóstico Médico

Registro dos usuários com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.

Data Paciente Prontuário Vila Idade Cartão SUS Substância Médico

Registro dos pacientes encaminhados

Data Paciente Prontuário Vila Idade Cartão SUS Referência Médico

Fonte: Autoria própria (2018).

A etapa 2 da microintervenção consistiu na construção de um PTS para um paciente do nos-
so território de atuação que estava necessitando de uma atenção integral em saúde mental.

Em função da ausência de equipe multidisciplinar, de equipes de referencia e de equipes de 
apoio matricial que pudessem colaborar com a construção do referido PTS, foi necessário 
cursar o módulo de Clínica Ampliada e Apoio Matricial, do PEPSUS, antes de iniciar essa tarefa.

O PTS consiste num tipo de tratamento voltado para as necessidades individuais (singulares) 
de cada paciente, levando-se em conta não só suas patologias, mas também as relações 
entre as mesmas e os contextos socioeconômico, familiares e ambientais, nos quais o 
paciente está inserido. O PTS deve ser pensado considerando-se que será necessário o 
envolvimento de uma equipe multidisciplinar para sua construção e/ou execução e/ou ava-
liação/reavaliação, pois ele envolve várias áreas de conhecimentos e não tem um tempo 
definido de duração, podendo levar meses ou mesmo anos, não podendo, portanto, ficar 
restrito a apenas a equipe de ESF.

Entre os pacientes da nossa área de abrangência que estava necessitando de uma atenção 
integral em saúde mental, foi escolhida, para a construção do PTS, a paciente ECF, sexo 
feminino, 39 anos, solteira, beneficiária do INSS, moradora na Vila Paraíba. A mesma foi sele-
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cionada por ser a usuária do nosso território de atuação que há mais tempo estava fazendo 
tratamento para transtorno mental.

No dia 11 de julho de 2018, a equipe da ESF II compareceu à Vila Paraíba, para uma reali-
zação de uma visita in loco, necessária para a primeira etapa do PTS que é o diagnóstico 
situacional. Incialmente, foi explicado à paciente e sua família o que era o PTS. Em seguida, 
foi realizada a anamnese, com maior ênfase no transtorno mental da paciente, mas conside-
rando-se, também, as outras patologias que a mesma poderia apresentar. 

Durante essa etapa foi identificada a esquizofrenia paranoide, patologia que já vem sendo 
controlada de forma adequada, dentro das possibilidades disponíveis no Município, pela equi-
pe de saúde mental, tanto através de seções de psicoterapia, como também através do uso de 
medicamentos (clorpromazina, fluoxetina, haloperidol e olanzapina) e da arteterapia (crochê). 

Ao longo de todo o período de sua doença, a participação de seus familiares no seu trata-
mento sempre foi fundamental, apoiando-a e auxiliando-a em todos os momentos, inclusive 
durante as crises, nas quais nunca foi permitiu o seu internamento em hospitais psiqui-
átricos. Nessa fase também foram identificadas outras patologias, como cáries dentárias, 
deficiência auditiva, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, obesidade e sedentarismo, algu-
mas das quais podem contribuir para o surgimento de doenças cardíacas no futuro.

No dia 16 de julho de 2018, a equipe da ESF II se reuniu com o objetivo de realizar a segunda 
(definição de objetivos e metas) e a terceira (divisão de tarefas e responsabilidades) 
etapas do PTS. A definição dos objetivos e metas, assim como a divisão das tarefas e respon-
sabilidades estão listadas na tabela abaixo:

Quadro 2 - Divisão de tarefas e responsabilidades em saúde mental dos usuários da ESF II.

PATOLOGIA OBJETIVOS E METAS RESPONSAVEIS
Esquizofrenia Paranoide Manutenção do tratamento Psiquiatra e Psicóloga

Cáries Dentárias Tratamento odontológico Odontólogo do município

Deficiência Auditiva Atenuação da surdez Otorrinolaringologista

Diabetes Mellitus Tipo 2 Controlar a glicemia Médico da ESF II

Dislipidemia Controlar os lipídios Médico da ESF II

Obesidade Realizar dieta adequada Nutricionista do NASF

Sedentarismo. Realizar atividade física Educador Físico do NASF

Fonte: Autoria própria (2018).

Deverá ser feito o encaminhamento da paciente, pelo médico da ESF II, para um dos odontó-
logos do município, pois não existe equipe de saúde bucal na referida equipe, como também 
para um otorrinolaringologista, uma vez que tal especialista não existe no município.

Ficou definido que o técnico de referência responsável pela coordenação do projeto tera-
pêutico será a Agente Comunitária de Saúde (ACS) da Vila Paraíba, por ser o membro da 
equipe que possui maior vínculo com a paciente, além de ser a única que mora próxima à 
mesma, e, portanto, pode acompanhá-la diariamente, relatando para a equipe as intercor-
rências que venham ocorrer durante o PTS.
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Para que o projeto seja realmente iniciado, será necessário que ocorra uma reunião com 
todos os profissionais de saúde nele envolvidos, com o objetivo de definir a disponibilida-
de e o cronograma de cada membro da equipe multidisciplinar, para que a execução das 
intervenções seja feita da melhor forma possível. Além disso, as propostas precisam ser 
negociadas com a paciente e sua família, a fim de que estes possam aderir de forma mais 
eficaz ao projeto, sugerindo, inclusive, possíveis mudanças na sua execução.

A avaliação e reavaliação do PTS poderão ser realizadas em duas ocasiões. Uma, quinzenal-
mente, no dia de atendimento médico na Vila Paraíba, no qual será reservado um horário 
específico para atender apenas a paciente juntamente com seus familiares, e outra, men-
salmente, durante uma das reuniões de rotina da equipe de ESF, quando serão convidados 
todos os participantes da equipe multidisciplinar envolvidos no projeto. 

A finalidade desta etapa é verificar se as intervenções definidas no PTS se apesentam dentro 
dos prazos estabelecidos e se elas estão atingindo os resultados esperados. Essas interven-
ções poderão ser mantidas, suspensas, modificadas ou substituídas por outras, de acordo 
com os resultados obtidos ao longo da evolução do projeto, levando-se sempre em conta a 
opinião da paciente e sua família.

Entre as potencialidades, podemos mencionar o compromisso da equipe de ESF II em cons-
truir, implantar e acompanhar o PTS, e, principalmente, a participação da família da paciente, 
que durante todo o período de sua doença sempre esteve apoiando-a e auxiliando-a em 
todos os momentos, principalmente durante as crises.

Com relação às fragilidades, podemos citar a incerteza com relação ao envolvimento dos 
profissionais do NASF no PTS, uma vez que os mesmos nunca participaram de um projeto 
desse tipo no município. 

Podemos mencionar também a dificuldade de reunir todos os participantes da equipe multi-
disciplinar envolvidos no projeto, pois, além de trabalharem no Município em diferentes dias 
da semana, também desempenhem suas atividades, geralmente, em lugares distantes um 
dos outros e de difícil comunicação. Outra fragilidade é o pouco tempo que a equipe de ESF 
II tem para se dedicar ao PTS, pois ela só tem condições de visitar a agrovila uma vez a cada 
quinze dias, mas devidos aos imprevistos, às vezes, isso só poderá acorrer uma vez por mês. 

Ao realizarmos esse PTS, esperamos contribuir para amenizar o sofrimento mental da 
paciente, melhorar seu quadro de saúde geral e aumentar sua autonomia para realizar as 
atividades de vida diárias e sociais, o que com certeza aumentará o vínculo da equipe não só 
com ela, mas também com sua família e com a comunidade na qual a mesma está inserida, 
estimulando outros pacientes que se encontram em situação semelhante a vislumbrarem, 
neste tipo de projeto, uma forma de amenizar também os seus problemas de saúde. 
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O DESAFIO DA SAÚDE MENTAL  
EM INDIAROBA/SE

Rodrigo Mota Gomes 
Ricardo Henrique Vieira De Melo

Dentre os desafios que o Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta, a saúde mental se enqua-
dra em uma das mais desafiadoras a ser ofertada. Por vários aspectos, seja pela escassez de 
profissionais especializados na área, seja pela falta de conhecimento geral da população a 
cerca da saúde mental.

Ao chegar a minha equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) percebi que, assim 
como em qualquer outra ESF, existiam muitos usuários de psicofármacos: benzodiazepí-
nicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor. Com o 
decorrer do tempo, os agentes de saúde (ACS) solicitavam renovação de receitas para esses 
pacientes sem passar pela consulta médica. Ao analisar os prontuários dos usuários notei 
que muitos apresentavam apenas a prescrição dos medicamentos. Então fui solicitando aos 
ACS que começassem a marcar consultas para o paciente passar por uma avaliação médica 
e assim ter sua receita renovada, ou alterada ou até encaminhar a um segundo profissional.

Os próprios ACS tinham uma lista de pacientes que faziam uso desses psicofármacos, porém 
a lista não era organizada, tendo falta, principalmente, da medicação, dosagem e posologia 
da medicação em uso.

O fato de a ESF ser de zona rural, tendo 5 povoados distantes um do outro, dificulta bastan-
te termos reuniões com toda a equipe, temos apenas uma reunião mensal com a equipe 
completa. Então em conversas particulares com os ACS chegamos a elaborar uma lista, 
mais completa, desses pacientes. O que eles mais relataram foi a questão da renovação da 
receita, muitos alegaram que alguns pacientes pediam renovação todos os meses, outros 
passavam 4 ou 5 meses para pedir outra receita, uns nunca tinham ido ao médico (desde 
quando começaram a trabalhar como ACS).

Para tentar sanar essa dificuldade, elaborei uma lista controle, na qual cada ACS colocaria 
o nome, idade e medicação do paciente e a data da consulta ou renovação de receita. Ficou 
pactuado com todos que a prescrição da medicação seria a cada dois meses, caso houvesse 
necessidade de mudar o período, eu mesmo entraria em contato com o ACS e o informaria. 
A consulta com o médico teria que ocorrer no máximo a cada seis meses. 
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Quadro 1 - Lista de controle em saúde mental dos usuários da ESF de Indiaroba/SE.

NOME/IDADE (DN) / MEDICAMENTOS DATA DATA DATA

Sr.  , 50 anos (    /    / ) 09/05/18

Renovação + 
Consulta

05/07/18

Renovação
Diazepam 10mg 1x dia / Amtriptilina 25 mg 3 x dia/

Haloperidol 5mg 1x dia

Sra.  , 40 anos (    /    / ) 27/06/18

RenovaçãoCarmabazepina 200mg 2x dia / Clonazepam 2mg 1x dia

Fonte: Autoria própria (2018).

Para ter um controle dos pacientes de todos os ACS elaborei outra planilha onde mostraria o 
nome e o tipo de psicofármacos que o paciente estaria usando, assim teríamos um controle mais 
amplo da quantidade de pacientes que usam benzodiazepínicos ou antidepressivos, por exemplo:

Quadro 2 - Lista de psicofármacos utilizados usuários da ESF de Indiaroba/SE.

PACIENTE
Sr. _______ Sra._______

MEDICAMENTOS

BENZODIAZEPÍNICOS e ANSIOLITICOS

Diazepam / Bromazepam / Alprazolam / Lorazepam Clonazepam
Diazepam

ANTIPSICÓTICOS

Quetiapina / Risperidona / Haloperidol / Clorpromazina  
Levomepromazina

Haloperidol

ANTICONVULSIVANTES

Carbamazepina / Valproato / Pregabalina
Carbamazepina

ANTIDEPRESSIVOS

Escitalopram / Sertralina / Citalopram / Fluoxetina / Amitriptilina

ESTABILIZADORES DE HUMOR

Fenobarbital / Carbonato de Lítio
Fenobarbital

OUTROS

Fonte: Autoria própria (2018).
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Acreditamos que com essas duas planilhas conseguiremos ter um controle melhor dos usu-
ários portadores de alguma patologia mental. O objetivo é que ela seja atualizada durante 
as reuniões mensais com equipe. Percebemos que se tivéssemos um computador para a 
equipe, em alguma unidade, a atualização seria mais fácil e a chance de perda seria menor.

Em relação à organização da saúde mental no município de Indiaroba/SE, infelizmente é 
bem precária. A cidade não oferece o NASF nem o CAPS. Não apresenta nenhum profissio-
nal especializado em saúde mental (psiquiatra ou psicólogo, por exemplo). 

Em conversa com a gestão municipal, eles afirmaram que estão trabalhando para que seja 
implementado um NASF no município até o final do ano, porém não souberam informar 
quais profissionais iriam ser contratados para o núcleo. O município apresentava uma espé-
cie de convenio com um psiquiatra em outro município, porém há cerca de 4 meses tal 
convenio foi cancelado e hoje o município não apresenta nenhum profissional na psiquiatria 
para as equipes de saúde da família referenciar, ficando a cargo do medico da equipe tratar 
o usuário ou o próprio usuário conseguir uma consulta com o profissional na rede privada.

Há cerca de oito meses, a pedido de familiares, a ESF realizou uma visita domiciliar a uma 
usuária de 74 anos de idade que residia sozinha em sua casa. Porém a queixa que a família 
fez a equipe era que a senhora X, “via qualquer coisa na rua, levava para casa e guardava”. 
Relataram que eles mesmos próprios chamaram a vigilância sanitária para fazer “uma lim-
pa” na casa. Ao realizar a visita constamos que a Sra X morava numa casa onde não existia 
geladeira, fogão, cama. E que ela guardava pedaços de madeira, cocos, cadeiras, panos, 
pedras e muitos objetos desnecessários.

Durante a conversa com a usuária questionei sobre o motivo de ela guardar tanto objeto em 
casa a ponto de não apresentar nem um lugar para ela dormir de maneira confortável. Ela 
simplesmente respondeu que tudo que ela tinha em casa poderia ter uma serventia algu-
ma hora. Questionei sobre não ter um banheiro com vaso sanitário limpo, um fogão, uma 
geladeira. Ela falou que não sentia falta, pois tinha uma espécie de fogão a lenha no quintal 
da residência e não sentia necessidade de geladeira, pois tinha armários para guardar os 
alimentos. Em relação às necessidades, eram realizadas no banheiro, pois ele se encontrava 
sempre limpo.

Ao conversar com a família sobre a patologia da Sra X informei que se tratava de um 
transtorno psiquiátrico chamado de Transtorno de Acumulação e que necessitava de acom-
panhamento psiquiátrico e principalmente acompanhamento psicológico. Expliquei que se 
fosse feita a “limpeza” sem antes conversar com a paciente, mostrando a necessidade de 
realizar uma limpeza e de retirar aquilo que não tem utilidade, tal atitude poderia ser preju-
dicial a saúde da Sra X.

Na ausência de psiquiatras e psicólogos na rede, resolvemos conversar com a assistência 
social da secretaria de saúde para intervir na situação. Então, a ESF (medico, enfermeira e o 
agente comunitário de saúde, ACS) com a assistente social, em conversa com a paciente e os 
familiares, explicaram a necessidade de fazer uma limpeza na casa e retirar alguns objetivos 
que não tinham mais utilidade. A paciente aceitou e foi marcada com a vigilância sanitária 
um dia para a realização da limpeza. 
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Foi necessária uma carreta para levar o que tinha dentro da casa. A limpeza da casa durou 
um dia todo, foi retirado muitos pedaços de madeira, cocos, cadeiras, pano e também ratos 
mortos. Orientamos a família para sempre ir à casa da Sra X e observar se ainda continua 
acumulando objetos desnecessários. Em caso positivo, orientamos para que a família sem-
pre converse com ela para que seja retirado o objeto a fim de não chegar ao ponto de antes.

Hoje a Sra. X está sendo acompanhada rotineiramente pela ESF tendo visitas regulares para 
análise do problema mental e também de outras patologias clínicas que foram descobertas 
como parasitoses e hipertensão arterial sistêmica. Ofertamos também acompanhamento 
odontológico. A família conseguiu comprar geladeira, fogão, cama e construiu banheiro, rea-
lizou a pintura da casa e rotineiramente frequenta a casa da Sra X não só para observar o 
curso da patologia mental, mas como também para socializar, integrar a Sra. X na família e 
na comunidade.



ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL EM 
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE
Yoiniel Lorenzo Mega Vena 

Maria Helena Pires Araújo Barbosa

No município de Lagarto/SE, existe um número muito grande de usuários com transtornos 
mentais e de pessoas que fazem uso de algum tipo de medicamento de uso controlado, mas 
que não possui um diagnóstico definido para sua patologia. Pessoas que tiveram episódios 
de ansiedade em algum momento, por exemplo, e o médico especialista passou a medica-
ção, solicitou retornou com 60 dias, e elas nunca retornaram, e continuam fazendo uso da 
medicação de forma contínua.

Na minha área de atuação cerca de 10% dos usuários fazem uso crônico dos medicamen-
tos: benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores 
de humor, bem como os ansiolíticos de um modo geral. Para acompanhar melhor esses 
usuários e registrar as informações que o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), foi construído um instrumento de registro dos usuários com 
transtornos metais. 

Esse instrumento possibilitou o acompanhamento mais controlado, pelo menos pela equi-
pe de saúde da família, desses indivíduos. Lá é possível verificar, por exemplo, há quanto 
tempo tem que o indivíduo não comparece a consulta com o psiquiatra; se está ou não 
recebendo periodicamente a visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS); qual o nível de 
gravidade de seu transtorno. 

A elaboração desse instrumento demandou da equipe muito empenho, persistência e paci-
ência, pois é muito difícil conseguir fazer um instrumento para se aplicar em usuários que 
anteriormente não havia nenhum registro. O primeiro passo foi reconhecer que nem todo 
indivíduo que faz uso de medicamento controlado possui um transtorno metal. Identificar 
esses perfis e definir as condutas específicas para cada caso foi muito difícil.

Diante desse quadro, houve a necessidade de se avaliar, caso a caso, os indivíduos da minha 
área com essas características, a fim de distinguir esses dois perfis para facilitar a organiza-
ção do atendimento. Para todos os que fazem uso de medicamento controlado na minha 
área, é solicitada avaliação com o psiquiatra, de seis em seis meses, para avaliação da medi-
cação e de sua patologia. O problema é que nem todos os indivíduos são usuários do Centro 
de Apoio Psicossocial (CAPS), que tem psiquiatra toda semana, e por isso eles encontram 
dificuldade no agendamento para o ambulatório de psiquiatria.

Essa dificuldade no agendamento para o ambulatório de psiquiatria é uma barreira para 
organização do atendimento desses indivíduos. Não é possível suspender os medicamen-
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tos, nem os trocar, sem o consentimento do especialista. E o que acontece é a transcrição 
sistemática dessas receitas controladas sem que haja uma avaliação da melhora do usuário 
com o tratamento indicado.

A rede de assistência em saúde mental do município possui um CAPS II, responsável por 
atender indivíduos com transtornos mentais, e um CAPS AD que inclui o atendimento aos 
usuários dependentes do álcool e outras drogas. Como não existe o CAPSi, o CAPS II dá 
suporte às crianças com transtornos mentais. Existe uma residência terapêutica, mas a 
inserção do usuário é por meio de ordem judicial. Os dois CAPS fazem atendimento com-
partilhado em alguns casos. Tem indivíduo que tanto sofre com dependência química como 
também possui transtorno mental grave e persistente. 

Vale ressaltar que os serviços do CAPS são de porta aberta e não necessariamente o usu-
ário é encaminhado pela Equipe de Saúde da Família. Quando acontece isso a equipe do 
CAPS entra em contato com a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) para que haja um 
acompanhamento partilhado e essa equipe tenha conhecimento desse indivíduo da área 
adscrita. Quando o indivíduo tem agudização do quadro é acionado o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU) para fazer a contenção, e caso haja necessidade, o usuário é 
encaminhado para urgência psiquiátrica na capital do estado.

Para elucidar a linha de cuidado em saúde mental no município, foi identificado um caso que 
necessitava de atenção integral em saúde mental e posteriormente foi construída uma linha 
de cuidado. A rede de assistência em saúde mental do município onde trabalho funciona da 
maneira que está representado no fluxograma abaixo. 

Figura 1 - Fluxograma da linha de cuidado em saúde mental no município de Lagarto.

Fonte: Autoria própria (2018).
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Para exemplificar, apresento o caso de uma mulher, 63 anos, maníaca depressiva e hiper-
tensa. Mora sozinha e a casa possui condições regulares de higiene e conservação, é 
aposentada, não tem filhos, e os parentes se afastaram por conta de sua doença. Está sendo 
acompanhada pelo CAPS e faz uso de gardenal, losartana e hidrocloritiazida. O transtorno 
mental da usuária está controlado e as equipes mantêm um bom diálogo, o que possibilita 
sua boa recuperação.

O acompanhamento da usuária é realizado na atenção primária da seguinte maneira: visita 
domiciliar regular do ACS, seguida de consulta de enfermagem e médica: por morar sozinha, 
ela é visitada com frequência pelo ACS, para saber de sua condição de saúde. As consultas 
médicas e/ou de enfermagem acontecem uma vez por mês, para prescrição da medicação de 
uso controlado, acompanhamento de sua pressão arterial, e/ou quando a usuária necessitar.

O acompanhamento da usuária é realizado na atenção especializada da seguinte maneira: 
a usuária frequenta o CAPS todos os dias. Lá ela participa de oficinas, tem atendimento com 
psiquiatra, psicólogo, e faz todas suas alimentações.

Com a microintervenção, a equipe conseguiu conhecer melhor as necessidades dos usuários 
que necessitam de atenção em saúde mental no território adscrito. Agora é dar continuidade 
ao acompanhamento, fazendo a prescrição dos medicamentos, até que todos os usuários 
possam passar pela avaliação com o especialista. Com isso, pretende-se o uso mais racional 
desses medicamentos, diminuindo o número de indivíduos que fazem uso desnecessaria-
mente de psicotrópicos.



LINHA DE CUIDADO SINGULAR COMO 
FORMA DE ATENÇÃO INTEGRAL EM 

SAÚDE MENTAL EM MACAPÁ/AP
Eder Rodrigues Nazário 

Cleyton Cézar Souto Silva

A noção de Saúde Mental, diferentemente da visão patologizante da Psiquiatria, inclui a pro-
blemática da saúde e da doença, sua ecologia, a utilização e avaliação das instituições e das 
pessoas que a usam, o estudo de suas necessidades e dos recursos necessários, a organiza-
ção e a programação de serviços de tratamento e de prevenção das doenças e de promoção 
da saúde (SARACENO, 2001).

Escolhidos oficialmente pelo Ministério da Saúde como estratégias para a substituição pro-
gressiva dos hospitais psiquiátricos, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços 
abertos que buscam como pressuposto a superação da dicotomia entre os diversos trata-
mentos. O CAPS congrega uma equipe multiprofissional, constituindo lugar de interlocução 
de vários saberes e conhecimentos, e deve estar aberto à comunidade e a seus problemas, 
além de contar com seus recursos (ALVES; GULJOR, 2004).

A ESF torna-se, assim, uma importante estratégia para a reinserção da pessoa com sofri-
mento psíquico, a partir do momento em que os profissionais percebam as famílias como 
responsáveis pela saúde de seus membros e não como uma simples cumpridora das deter-
minações dos profissionais de saúde (ROSA; LABATE, 2003).

A APS desempenha importante papel no diagnóstico precoce, no início rápido do trata-
mento, na manutenção do tratamento farmacológico dos quadros estáveis e na reabilita ção 
psicossocial para os quadros graves de Saúde Mental, a exemplo das psicoses. Mesmo 
os pacientes acompanhados por serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial 
(como os CAPS) devem continuar sendo acompanhados pela rede básica de saúde, já que, 
além de demandas psiquiátricas e psíquicas, esse usuário precisa continuar sendo assistido 
em suas necessidades clínicas (BRASIL, 2013).

Na prática, o matriciamento acontece a partir de reuniões, com discussões a respeito dos 
casos de Saúde Mental identificados no território pela equipe da Estratégia Saúde da Família 
(ESF). Em algumas ocasiões específicas, poderão ocorrer intervenções em conjunto (visitas 
domiciliares, atendimentos) para melhor “resolutividade” do caso. A linha orientadora das 
ações está na qualificação das equipes da ESF para uma atenção ampliada, que apreenda o 
indivíduo em sua totalidade de vida, reconhecendo os casos que podem ser acompanhados 
nas Unidades de Saúde da Família (USF), aqueles que podem ser acolhidos pelos recursos 
sociais existentes na comunidade ou que necessitam de um cuidado especializado em Saú-
de Mental (CHIAVERINI et al., 2011).
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Voltado para a equipe de ESF do bairro Cidade Nova, na cidade de Macapá/AP em que 
atuo, percebe-se um número reduzido dos usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, 
antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor, bem como os 
ansiolíticos de um modo geral.

Existe um caderno de registros feitos manualmente para seguimento desses pacientes. 
Normalmente quando existe algum evento agudo, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
averigua as informações e realiza visita domiciliar para avaliação do meio familiar e escla-
recimentos. Depois da visita domiciliar, o ACS encaminha as demandas para a enfermeira 
e médico, e se necessário há o atendimento domiciliar pelo médico, ou agendamento de 
consulta médica na UBS.

Para melhoria da qualidade da assistência prestada e para futura avaliação do PMAQ, foi 
elaborada uma planilha para registro e seguimento dos pacientes da Saúde Mental. Tal ela-
boração foi realizada no mês de julho junto com toda equipe de saúde durante as reuniões 
mensais estipuladas pela Matriz de Intervenção, e seguiu à risca todos os indicadores utiliza-
dos dentro do PMAQ, para um bom desempenho da equipe e atingir o objetivo de cuidar de 
forma integral desses pacientes. A planilha criada encontra-se em anexo ao final e também 
postada no Fórum do Módulo de Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde.

Para a microintervenção deste capítulo, foi escolhida uma paciente atendida em julho desse 
ano em primeira consulta na USF, 48 anos de idade, divorciada, caucasiana, natural e pro-
cedente de Macapá/AP, Ensino Médio completo, do lar, testemunha de Jeová e possui dois 
filhos que vivem na casa. A mesma referia queixa de tristeza profunda, cansaço constante, 
irritabilidade com ataques de raiva com filhos, e aumento do sono há cerca de 2 anos. Nega 
ter procurado atendimento médico para queixas descritas. Nega tentativas e pensamentos 
suicidas recentes, alucinações, fobias. Não possui comorbidades, nega uso de medicamen-
tos e sem alergias relatadas.  No decorrer da consulta, quando questionada sobre possíveis 
fatos importantes que interferem na sua vida, se emocionou e começou a chorar. Foi feita 
uma pausa e a paciente relatou que há dois anos houve traição pelo ex-marido e, durante 
momento de desespero, foi tentado suicídio com medicamentos que não se recorda, com 
necessidade de internação e lavagem gástrica. Conta que desde então sintomas se man-
têm presentes em sua vida e que resolveu procurar ajuda na USF, já que não tem mais 
acesso ao plano de saúde e passa por problemas financeiros por falta de pagamento da 
pensão alimentícia dos filhos. Ao final da consulta foi diagnosticada com síndrome depressi-
va, com prescrição do antidepressivo Fluoxetina 20mg 1cp pela manhã, solicitados exames 
de rastreamento de acordo com faixa etária, retorno com 30 dias para reavaliação médica e 
encaminhada para os seguintes serviços do NASF: 1º Psicologia para uma avaliação individu-
al psicológica para uma integralidade da assistência, atuando em equipe junto com ESF. 2º 
Serviço Social para orientações sobre o processo de pensão e medidas cabíveis.

Durante matriciamento agendado posteriormente entre ESF e NASF com todos os profis-
sionais envolvidos decidiu que o caso em questão necessita de uma linha de cuidado em 
Saúde Mental que envolve diversas áreas da atenção básica, e que a princípio não haveria 
necessidade de encaminhamento da demanda para demais serviços da rede de assistência 
à Saúde Mental, evitando sobrecarga de tais serviços, e aumentando o poder de resolutivi-
dade da Atenção Básica.
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Na rede de Saúde de Mental em Macapá, os atendimentos são realizados prioritariamente 
pela Atenção Básica, por meio das equipes de ESF e NASF. Conta ainda com o centro psiqui-
átrico do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima, o Centro de Atenção Psicossocial Casa da 
Gentileza (CAPS), e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD).

Durante o mês de julho, o CAPS III foi visitado para maior conhecimento sobre a rede de Saú-
de Mental em Macapá. Por meio de conversa com a coordenadora, o único CAPS realmente 
habilitado dentro das normas exigidas pelo Ministério da Saúde é o CAPS AD, sendo que o 
CAPS III se encontra em fase de documentação. Existe uma média de 3000 pacientes cadas-
trados e não funciona 24 horas por dia como deveria. Tais usuários chegam por demanda 
espontânea ou encaminhados para o serviço. Existe o processo de Acolhimento e são aten-
didos por 2 psiquiatras. A demanda é bastante alta, com atendimentos que poderiam ser 
feitos dentro da UBS, tornando uma fila grande para quem busca o serviço.

Uma das dificuldades encontradas durante execução dos passos da microintervenção foi a 
falta de conhecimento científico dos demais integrantes da equipe de atenção básica. Como 
a área adscrita possui pouquíssimos pacientes da Saúde Mental, os profissionais tiveram 
dificuldades sobre os termos utilizados e o processo da assistência prestada, principalmente 
os agentes de saúde. Como solução encontrada para sanar o problema, foi realizada educa-
ção permanente sobre a Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde com todos os 
profissionais, para capacitação e melhoria do processo de trabalho.

Outro problema encontrado foi a dificuldade de matriciamento para o caso em questão.  
A equipe de NASF atua dentro da UBS apenas no dia de sexta-feira durante todo o dia, e 
coincide com o meu dia de estudo para dedicação ao curso de especialização em Saúde da 
Família PEPSUS. Por não ceder outro espaço de tempo pela equipe de NASF, dispensei como 
alternativa o dia de estudos de uma sexta-feira e agendamos o matriciamento para essa data.

Sobre potencialidades encontradas podemos ressaltar a dedicação da equipe da atenção 
básica em receber conhecimentos novos, que não faziam parte do cotidiano durante edu-
cação permanente.

Apesar das dificuldades, o matriciamento foi realizado de forma integral e extremamente 
satisfatória entrando também como potencialidade desenvolvida, permitindo uma integra-
ção ainda maior entre ESF e NASF, fortalecendo esse braço da Rede de Atenção à Saúde 
Mental de Macapá/AP.

Espera-se uma melhoria da qualidade da assistência prestada a esses usuários dentro da 
atenção primária, seja por meio da planilha de acompanhamento, ou por meio do processo 
de matriciamento com reuniões para o compartilhamento de conhecimento, elaboração de 
estratégias para o plano de cuidado integral e a tomada de decisões em grupo.
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O DESAFIO DE TRABALHAR A SAÚDE 
MENTAL EM UMA REDE FRAGMENTADA 

EM MACAU/RN
André Martins Ornelas 

Maria Helena Pires Araújo Barbosa

A prevalência de transtornos mentais na população é elevada. Cerca de 3% da população 
brasileira apresenta algum transtorno mental severo e persistente. Esses problemas acar-
retam prejuízo à qualidade de vida dos indivíduos e podem levar à incapacidade de longa 
duração (SANTOS; SIQUEIRA, 2010). 

Para responder de forma efetiva às necessidades em saúde mental, a Estratégia de Saúda 
da Família (ESF) deve estar capacitada e organizada para prover um cuidado integral ao 
indivíduo, trabalhando de forma articulada com os demais pontos da rede de saúde mental.

O cuidado em saúde mental é um desafio para as equipes de saúde da família. Muitas 
vezes, estamos completamente despreparados para prover a melhor assistência a esses 
usuários, seja por preconceito, despreparo técnico, limitado tempo de consulta ou até “falta 
de paciência”. Como consequência, assistimos a um crescimento exorbitante de usuários 
dependentes de psicotrópicos. 

As ações desempenhadas por nossa equipe no campo da saúde mental são tímidas. A maioria 
dos indivíduos em sofrimento psíquico procura a unidade básica de saúde (UBS) principal-
mente para renovar receita de psicotrópicos. Muitos são usuários crônicos que creditam ao 
medicamento a única possibilidade de alívio para suas angústias. Atualmente, o usuário de 
psicotrópicos é sempre avaliado pelo médico toda vez que necessita renovar sua receita. 

Nessa consulta, busca-se avaliar o grau de controle da comorbidade, a adesão ao tratamen-
to não farmacológico e a possibilidade de desmame dos medicamentos. Antes de iniciar as 
atividades na equipe, o usuário tinha sua receita transcrita pela enfermagem e carimbada 
pelo médico sem nenhuma avaliação. Essa estratégia foi adotada ao longo de muitos anos 
para “ampliar” o número de vagas de atendimento e “desafogar” o trabalho do profissional 
médico. Muitos indivíduos ficavam anos sem retornar ao especialista para reavaliação, pois 
acreditavam que tais medicamentos seriam para toda vida.

Um novo olhar sobre a saúde mental vem se desenvolvendo a cada dia em nossa equipe. 
Diante da necessidade de melhorar a assistência nesse cenário, estamos priorizando o aten-
dimento do usuário em sofrimento psíquico, da mesma forma que priorizamos a atenção 
às gestantes, diabéticos e hipertensos. Reservamos diariamente vagas para esse grupo de 
indivíduos, seja como demanda livre ou como demanda programada. 
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Preferimos não “rotular” o atendimento ao portador de transtorno mental com deno-
minações como “Dia da Saúde Mental”, pois entendemos que essas terminologias são 
estigmatizantes e podem afastar os usuários por medo de discursos preconceituosos, da 
mesma forma que acontece entre os usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que 
são vistos (e discriminados) pela comunidade como “loucos”. 

Também preferimos não estabelecer agendas rígidas para o usuário em sofrimento psíqui-
co, pois acreditamos que uma descompensação emocional pode ocorrer a qualquer hora e 
em qualquer dia da semana. Negar o atendimento nesse momento oportuno, por não ser 
o dia específico daquele tipo de consulta, pode levar a mais sofrimento emocional e quebra 
do vínculo usuário - ESF.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são elementos estratégicos para melhoria da assis-
tência em saúde mental. Esses profissionais podem contribuir com a identificação na sua 
microárea de indivíduos em sofrimento psíquico que muitas vezes não buscam atendimento 
por preconceito ou desconhecimento da doença. Realizar essa captação de forma precoce 
pode oportunizar melhores resultados terapêuticos. Os ACS também foram orientados a 
identificar e registrar os usuários crônicos de psicotrópicos, para um melhor controle do uso 
desses medicamentos na comunidade.

Para compreender melhor a rede de saúde mental do município e criar estratégias de inte-
gração entre os serviços, a equipe realizou uma reunião junto à direção do CAPS e com a 
psicóloga do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF – AB).

A rede de saúde mental de Macau/RN é construída a partir das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) com o apoio do NASF - AB, ambulatórios de psiquiatria e psicologia e pelo Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). A rede parece fragmentada, com cada ele-
mento trabalhando de forma individualizada e desarticulada. 

A única psicóloga do NASF - AB, responsável por várias equipes da cidade, não consegue 
responder à demanda por tratamento psicoterápico, de forma que inúmeros indivíduos não 
têm o devido atendimento e acabam por recorrer ao uso de psicotrópicos, muitos se tor-
nando dependentes desses. O NASF - AB, superlotado com uma rotina de atendimentos 
individuais, acaba por não fornecer o devido apoio “pedagógico” à equipe na construção de 
projetos terapêuticos singulares ou trabalhos em grupo. 

Os usuários com transtornos mentais moderados/graves identificados pela ESF são encami-
nhados aos serviços especializados (ambulatórios ou CAPS), mantendo-se o vínculo com a 
UBS para um cuidado compartilhado. 

Porém muitos usuários não conseguem atendimento nesses locais, devido à superlotação dos 
serviços. Além disso, a contrarreferência muitas vezes não é respondida, criando uma verda-
deira lacuna de informações importantes para o acompanhamento do indivíduo: até quando 
ele deverá usar a medicação? Quando deve retornar ao especialista? Qual seu diagnóstico?

Para exemplificar o cuidado em saúde mental provido por nossa equipe, cita-se o caso 
de uma mulher de 65 anos, aposentada, acamada há cerca de 1 ano devido à sequela de 
Acidente Vascular Encefálico, que vinha apresentando sintomas depressivos nos últimos 
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meses, como tristeza, choro fácil, anedonia, tendência ao isolamento social, além de sono-
lência excessiva e diminuição do apetite. O ACS, ao identificar a situação da idosa, agendou 
de imediato uma visita domiciliar. 

A avaliação médica definiu o diagnóstico de depressão maior, sendo iniciado tratamento 
medicamentoso e agendado visita domiciliar da psicóloga do NASF - AB. Infelizmente, o trata-
mento psicoterápico não foi iniciado até o presente momento, pois a agenda da psicóloga está 
lotada, além da dificuldade logística de transportar a profissional para consultas no domicílio. 

A usuária segue em acompanhamento com a equipe, apresentando melhora parcial do quadro, 
o que motivou encaminhamento para avaliação especializada no ambulatório de psiquiatria. 

Pode-se observar que a superlotação dos serviços e a falta de articulação entre a ESF e os 
demais pontos da rede de saúde mental contribuem para um cuidado fragmentado, sob 
risco de não produzir transformações efetivas na vida do usuário e na superação da doença. 
Para mudar esse cenário é necessário, acima de tudo, vontade política em promover uma 
melhor integração entre os serviços de saúde mental do município.
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SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS/RN – 

UBS PARQUE DAS LUZES
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O funcionamento psíquico baseia-se em uma complexa interação de elementos biológicos, 
psicológicos e sociais, dessa forma a interação de fatores como a herança genética, condi-
ções ambientais e experiências ao longo da vida determina o que tem sido descrito como 
equação etiológica das disfunções psíquicas (EIZIRIK et al., 2013).

Na psicopatologia é fundamental o entendimento de dois conceitos: a psicose, que consiste na 
incapacidade do sujeito para representar sua própria unidade, e a neurose, que consiste em uma 
representação substitutiva da realidade (MULLER-GRANZOTTO; MULLER-GRANZOTTO, 2012).

Para Freud (1977), tanto na neurose quanto na psicose existe uma perturbação da relação 
do sujeito com a realidade, uma vez que na neurose um fragmento da realidade é evitado 
por uma espécie de fuga, ao passo que na psicose ele é remodelado. A neurose não repudia 
a realidade, apenas a ignora, e a psicose a repudia e tentar substituí-la. 

Segundo DSM V– Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – a psicose é dividida em 
dois tipos: funcional, como a esquizofrenia e as doenças afetivas e orgânicas, como resultado 
de uma  demência  ou de intoxicações. Por outro lado, a depressão, ansiedade, tendências 
obsessivas compulsivas, fobias e até desordens de personalidade compõem a neurose.

Além dos transtornos mentais, citados anteriormente, a Política Nacional de Saúde Mental 
engloba também os pacientes com uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas 
(álcool, cocaína, crack e outras drogas).  As estratégias e diretrizes adotadas pelo país têm o 
objetivo de organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados 
específicos em Saúde Mental (BRASIL, 2017). 

Devido à pertinência do tema saúde mental e suas especificidades, houve necessidade de 
renovação dos dados dos pacientes que fazem parte desse grupo, com o objetivo de garan-
tir qualidade, facilidade e longitudinalidade na assistência. Para a renovação dos dados 
houve o trabalho incessante dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por meio de busca 
ativa a cada paciente e, para atingir o objetivo dessa microintervenção, a atuação da equipe 
multiprofissional foi fundamental, pois tivemos que escolher um paciente para realizar a 
atividade com avaliações semanais.  

Com base no levantamento dos dados há 30 pacientes pertencentes ao grupo saúde men-
tal. Desses, nove não apresentam diagnósticos e nem fazem uso de medicação, e cinco dos 
que possuem diagnósticos também não realizam tratamento medicamentoso. O paciente 

https://www.infoescola.com/doencas/esquizofrenia/
https://www.infoescola.com/doencas/demencia/
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mais jovem tem sete anos de idade, enquanto que o mais velho possui 99 anos. A média de 
idade foi de, aproximadamente, 48 anos e o diagnóstico de maior porcentagem foi equiva-
lente ao uso de álcool correspondendo a 31% dos casos. 

Através dos dados apresentados, optamos por realizar o trabalho multidisciplinar com um 
usuário de álcool, para encontrar as possíveis falhas na assistência e manter um controle 
terapêutico. 

Fomos uma vez por semana durante quatro semanas até a residência do paciente, por duas 
vezes não o encontramos porque, segundo familiares, ele havia saído de casa no dia ante-
rior e até o momento não havia retornado. Em duas outras vezes, ele encontrava-se na 
residência, porém em uma delas estava muito sonolento e pouco colaborativo e no segundo 
momento, felizmente, ele estava relativamente sóbrio e aceitou conversar conosco. 

Nas três primeiras visitas que não tivemos êxito, conversamos com a tia do paciente que nos 
relatou que o mesmo ingere álcool diariamente desde os 20 anos (hoje possui 59 anos) e que 
por vezes a mãe (que faleceu há 2 anos) procurou ajuda médica no posto e no Centro de Aten-
ção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), porém sem efeito para o reestabelecimento do filho. 

O maior período que ele já ficou sem a ingestão de substância alcóolica foram três meses, 
porém apresentou recaída. A ingestão da substância começou após uma decepção amorosa 
e a desestruturação familiar, com a morte do pai, também alcóolatra, que também correu 
no mesmo período.

A conversa com o paciente, que ocorreu na última visita, foi de difícil condução, pois o mes-
mo evitava se pronunciar. Perguntamos se ele já havia pensado alguma vez em cessar o uso 
da bebida, ele respondeu que duas vezes a mãe tentou leva-lo “à força”, o que não surtiu 
efeito e apenas uma única vez foi, por conta própria, procurar assistência no CAPS AD. 

Diz ter se sentido acolhido e que participava de todas as atividades coletivas propostas pela 
instituição, além disso fazia as principais refeições do dia no local. Porém interrompeu após 
três meses de tratamento, diz não ter conseguido resistir a “um copo” que o amigo o ofere-
ceu e atualmente nega-se estar disposto a nova tentativa. 

A partir da dificuldade encontrada por nossa equipe, tanto no ambiente familiar, quanto no 
psicossocial, resolvemos propor a família uma terapia conjunta, uma vez que na casa vivem 
6 pessoas. O objetivo dessa terapia, que será desenvolvida pela psicóloga, é conseguir aju-
dar a família a lidar com a situação, de forma que se reestabeleça a estrutura familiar e os 
demais familiares possam ajudar o paciente a aceitar um tratamento.

Para compreender um pouco do que o paciente vivenciou no CAPS AD, fomos até o local, 
conversamos com o coordenador, ele nos informou que o CAPS funciona de 08 às 18h e que 
atende uma média de 200 pacientes mensalmente. O ambiente dispõe de sala de informá-
tica, que no momento não está em funcionamento total, refeitório, dois consultórios, dois 
banheiros, sala para realização de atividades coletivas e sala de medicação de urgência. 

A unidade ainda dispõe de assistência psicológica e médica terapêutica, buscando a reabi-
litação do paciente. O problema relatado pelo coordenador é que, pelo fato de o CAPS não 
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funcionar após as 18h, os pacientes retornam para seu estado de vulnerabilidade durante o 
período noturno, pois na cidade de Macapá não há um ambiente que acolha as pessoas que 
estão realizando acompanhamento para álcool e droga.

Para a realização desta microintervenção, nossa maior dificuldade foi conseguir gerar um 
diálogo e empatia com o paciente, pois o mesmo recusa receber visitas, especialmente se 
for de algum profissional da saúde. Porém obtivemos a colaboração de alguns familiares e 
acreditamos que será possível a continuidade na assistência através do grupo familiar pro-
posto pela psicóloga. 

Infelizmente o grupo ocorrerá mensalmente, pois a visita do NASF em domicílio ocorre uma 
vez por mês. A consulta médica, no entanto, será planejada de 15 em 15 dias, tempo esse 
acordado com o paciente durante a visita. Tentaremos seguir o tratamento paulatinamente 
para que não haja recusa na assistência e sempre entrando em acordo especialmente com 
o paciente, tais medidas têm a finalidade de gerar a reinserção social. 

Para melhorar a assistência, seria essencial a criação de um grupo na comunidade para 
o encontro e declarações pessoais daqueles pacientes que tivessem o envolvimento com 
álcool ou droga, uma assistência domiciliar contínua, não apenas do profissional médico, 
mas da equipe multidisciplinar e um CAPS com maior estrutura para que pudesse atender e 
desenvolver as atividades de maneira adequada.
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ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM 
TRANSTORNOS MENTAIS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM BOA VISTA/RR
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Isabelle Katherinne Fernandes Costa

Segundo o Ministério da Saúde, 3% da população geral sofrem com transtornos mentais 
severos e persistentes; mais de 6% da população apresentam transtornos psiquiátricos gra-
ves decorrentes do uso de álcool e outras drogas e 12% da população necessitam de algum 
atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual (BRASIL, 2008a).

Dados fornecidos por estudo realizado pela Universidade de Harvard indicam que, das dez 
doenças mais incapacitantes em todo o mundo, cinco são de origem psiquiátrica: depres-
são, transtorno afetivo bipolar, alcoolismo, esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo 
(MURRAY; LOPEZ, 1996 apud BRASIL, 2003). 

Por volta dos anos 70, no Brasil, foi instituída a Reforma Psiquiátrica que visava abolir a exclusão 
instituída em asilos e priorizar os direitos do doente mental e sua cidadania. Assim, buscava-se 
um novo modelo organizado para remodelar o tratamento desses pacientes (TENÓRIO, 2002). 

Na década de 80, ampliou-se ainda mais os cuidados em saúde mental com o surgimen-
to do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) um ambiente acolhedor, responsável por 
oferecer suporte ajudando o paciente se superar e facilitando a inclusão social (SALLES; 
BARROS, 2014). 

O CAPS é um serviço estratégico para promover a desospitalização, aqui entendida enquan-
to oferta de serviços territoriais, compatíveis com os princípios da Reforma Psiquiátrica e 
com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Porém, os CAPS e a oferta de servi-
ços na abordagem psicossocial não são, ainda, suficientes para a cobertura da demanda de 
saúde mental nas diversas realidades do país.

Em diferentes regiões do país, experiências exitosas vão demonstrando a potência trans-
formadora das práticas dos trabalhadores da atenção básica, mediante a inclusão da saúde 
mental na atenção básica por meio do matriciamento, como por exemplo, das equipes 
de apoio ao Programa Saúde da Família – Núcleos de Atenção à Saúde da Família – NASF  
(BRASIL, 2008b).

Entretanto, muito ainda precisa ser feito para avançarmos na perspectiva da construção da 
rede de atenção em saúde mental. Após o redirecionamento de ações prioritárias em saú-
de mental decorrentes da reforma psiquiátrica e por ser porta de entrada dos usuários, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Básica em Saúde passou a ter papel estratégico 
no cuidado em saúde mental (BRASIL, 2013). Embora todas essas ferramentas existam no 
papel, no dia a dia, dentro da UBS, as coisas não acontecem como deveriam. 
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Ao realizamos essa microintervenção percebemos o quanto é negligenciada a saúde mental. 
Ainda não tínhamos um instrumento que mapeasse todos os usuários de psicotrópicos, o 
que facilita bastante o acompanhamento mais efetivo, dando uma atenção especial tanto nas 
consultas, como nas visitas domiciliares. E, assim, diminuir a frequência desses pacientes nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) somente para renovar a receita do medicamento. Realizamos 
a construção do instrumento para monitoramento dos pacientes em uso de psicotrópicos.

Figura 1 - Instrumento para acompanhamento de pacientes em uso de psicotrópicos.

Fonte: UBS Senador élio Campos – Boa Vista - Roraima (2018).

As visitas domiciliares são importantes e fazem uma diferença enorme na vida desses 
pacientes, possibilitando conhecer a realidade do portador de transtorno mental e sua famí-
lia, favorecendo a compreensão dos aspectos psicoafetivo-sociais e biológicos, promovendo 
vínculos entre usuários, familiares e profissionais. 

Através da visita, podemos realizar atividades de acompanhamento no uso adequado 
da medicação do portador de distúrbios mentais, aquisição de receitas de psicotrópicos, 
esclarecer dúvidas dos familiares sobre a doença mental e orientações para o manejo de 
comportamentos do familiar com sofrimento mental, com o objetivo de melhorar o convívio 
entre os familiares, incluir a família no tratamento.

O problema de saúde mental remete para uma problematização sobre a formação das 
equipes, muitas vezes, incompletas, e ainda para a falta de capacitação na área de saúde 
mental. Acrescenta-se ainda a ausência de um profissional especialista, como um psicólogo 
ou psiquiatra nas Unidades Básicas de Saúde, para dar suporte aos profissionais. Diante da 
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abertura de um espaço para a reflexão sobre o que existe, mas também sobre o que falta, 
os profissionais deparam-se com a pergunta: para onde e para quem encaminhar? 

Os casos considerados de menor gravidade recebem atendimento médico na UBS e logo em 
seguida são encaminhados aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo acompanhados 
por uma equipe multidisciplinar (psicólogo, psiquiatra, entre outros) com acompanhamento do 
uso de medicação. Nos momentos em que há o psicólogo na equipe, esse também realiza aten-
dimentos na UBS. Os atendimentos aos casos mais graves de saúde mental são encaminhados 
ao hospital geral do município para consulta com o médico psiquiatra e início da medicação. 

As dificuldades percebidas são referentes à atuação em equipe, discussão de casos, organi-
zação dos atendimentos, realização da prevenção e estabelecimento do vínculo terapêutico. 
As potencialidades dizem respeito à realização de tudo isso, considerando que o papel da 
Atenção Básica é justamente de prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. 

O atendimento a essa demanda torna-se limitado quando compreendido como uma questão 
isolada do contexto social e tratável apenas pelo uso da medicação e pela hegemonia do saber 
médico. Há a formação de uma nova percepção que se constitui através da prática profissio-
nal e apresenta a importância e necessidade da atuação em equipe interdisciplinar, das novas 
formas de cuidado como o apoio matricial, da importância de se conhecer a realidade social 
do usuário o que vem a colaborar com os objetivos da Estratégia Saúde da Família (ESF) com a 
busca pela resolutividade, do acompanhamento e do vínculo terapêutico. 

Assim, percebe-se que a desorganização do serviço de saúde, a falta de profissionais, a necessida-
de de qualificação e incentivo profissional se concretiza como grandes dificuldades no cotidiano de 
trabalho da equipe de Atenção Básica, embora isso nem sempre seja perceptível dessa forma aos 
profissionais, os quais destacam, por vezes, como uma “falha” pessoal o trabalho não realizado. 

Abordamos a seguir um relato de caso clínico e como o conduzimos com base na articulação 
da rede psicossocial.

Relato de Caso: P. S. B., 30 anos, masculino, estudante, veio à consulta médica na UBS Senador 
Hélio Campos (SHC) no dia 25.06.2018. Relata ser usuário de álcool e drogas desde a adoles-
cência. Afirma que não tem obsessão por álcool, mas quando bebe apresenta uma vontade 
enorme de cheirar cocaína. É acadêmico de Zootecnia na UFRR (terceiro período). Relata que 
o consumo de drogas aumentou após adentrar na Universidade, pois assim conseguia ficar 
acordado até tarde e conseguia estudar. Seu desempenho foi ótimo no primeiro semestre, 
mas no segundo decaiu bastante, pois começou a faltar aula para sair com os “amigos” e não 
perder a vontade de estudar. Após o paciente contar um pouquinho de sua história, solicitei 
alguns exames laboratoriais e o encaminhei ao CAPS-AD, localizado no bairro Jardim Floresta. 
No dia 23.07.2018 fiz uma visita domiciliar ao paciente. Relatou que estava se sentindo melhor 
e que realizou a primeira consulta com o psiquiatra e com o psicólogo no dia 26.06.2018, 
sendo prescrito Diazepam 10mg 1x à noite, orientado a aumentar a dose conforme ansie-
dade (máximo de 30mg por dia). No dia 17.07.2018, uma segunda consulta com o psiquiatra 
foi agendada e o mesmo prescreveu Dissulfiram 250mg por dia (manhã) e Diazepam 30mg 
à noite. Afirma que está em abstinência, desde que iniciou o tratamento, mas que às vezes 
“sente o cheiro da droga”, aumentando sua vontade de cheirar novamente. Nova consulta foi 
agendada com o psiquiatra e com o psicólogo para o dia 27.08.2018 (40 dias após).
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ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS 
DE SAÚDE MENTAL DA UNIDADE 

HILDA FERREIRA II NO MUNICÍPIO DE 
AQUIDABÃ/SE

Áquila Talita Lima Santana Alves 
Laianny Krízia Maia Pereira 

Juliana Ferreira Lemos

A Atenção Básica é a porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, inclusive dos que preci-
sam de cuidados em Saúde Mental. A atual política de Saúde Mental no Brasil é o resultado 
de décadas de discussões e experiências, e aos profissionais da Atenção Básica cabem ações 
como: proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir, exercer boa comunica-
ção, exercitar a habilidade da empatia, lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer, 
acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas, oferecer suporte na medida 
certa, reconhecer os modelos de entendimento do usuário (BRASIL, 2013). 

Já as equipes de saúde mental de apoio à Atenção Básica incorporam ações de supervisão, aten-
dimento em conjunto e específico e participação em iniciativas de capacitação (BRASIL, 2004).

Na Unidade de Saúde Hilda Ferreira II, os prontuários dos usuários de Saúde Mental ficam 
em separados no arquivo da Unidade por ordem alfabética e algumas informações soli-
citadas pelo PMAQ, tais como medicações em uso e registro de casos mais graves, antes 
registradas nos livros de controles dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sem nenhuma 
sistematização. Esse relato tem como objetivo descrever o processo de elaboração de uma 
planilha para registros das informações solicitadas pelo PMAQ e a identificação de um usuá-
rio que necessite de cuidado integral para construção de uma linha de cuidado junto à rede 
de Saúde Mental do município.

Ao analisar junto à equipe o modelo de organização dos prontuários e a forma que os ACS 
registravam as informações, ficou evidente a necessidade de melhorias no processo, pois 
apenas os usuários do CAPS da Unidade possuíam uma planilha com as informações orga-
nizadas de acordo com o solicitado pela avaliação do PMAQ. 

O instrumento foi construído em formato de planilha e utilizou como base informações que 
já constavam na planilha dos usuários do CAPS e as informações solicitadas na avaliação 
externa do PMAQ, resultando nas seguintes informações: nome, data de nascimento, ACS, 
endereço, medicação em uso, CID10, data da última consulta, usuário de drogas, caso gra-
ve, frequenta CAPS. Inicialmente, será feito o preenchimento confrontando os dados dos 
prontuários, da planilha do CAPS e dos livros dos ACS, à medida que novos usuários forem 
inseridos ou dados de algum usuário for atualizado, a enfermeira ou médica da equipe será 
informada para modificações na planilha.
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Em um segundo momento, após uma visita domiciliar, identificamos um usuário domiciliado 
que necessitava de uma atenção integral em Saúde Mental, junto à rede de apoio do município.

A rede de Saúde Mental do município que a Unidade Hilda Ferreira II está inserida tem como 
componente de apoio o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que é um serviço de refe-
rência para o tratamento de usuários em sofrimento psíquico que necessitam de cuidado 
intensivo e comunitário (BRASIL, 2004). 

Dos usuários de Saúde Mental da Unidade, trinta e dois são frequentadores do CAPS e 
participam regularmente das atividades terapêuticas, consultas psiquiátricas e acompanha-
mento psicológico. Existe uma articulação positiva entre as equipes do CAPS e da Atenção 
Básica, através de reuniões de matriciamento e contato direto para discussão de algum 
caso, porém a contrarreferência ainda é deficiente.

Na primeira visita domiciliar a esse usuário foram encontrados, também, problemas sociais, 
pois o mesmo estava em um quarto aos fundos da casa, em condições precárias de higiene e 
em uso irregular das medicações, apresentando alucinações visuais. Fizemos um relatório para 
a Coordenação de Atenção Básica do município e a rede de Saúde Mental e Assistência Social 
foram acionadas para acompanhamento compartilhado e construção de uma linha de cuidado. 

Nesse processo de construção, houve articulação entre a enfermeira e a assistente social do 
CAPS, e enfermeira, ACS e médico da Unidade de Saúde. Após intervenção das equipes, já 
foram realizadas duas visitas, e tem sido notório o progresso com a troca do cômodo que 
o usuário dorme e melhoria na higiene, porém ainda encontramos falhas na administração 
das medicações.

As dificuldades na execução dessa intervenção foram traçar as ações para os registros ade-
quados na planilha, de modo que os dados se mantenham atualizados e a construção de 
uma linha de cuidado junto à equipe do CAPS, pois estávamos habituados apenas com dis-
cussões de casos isolados, sem traçar projetos terapêuticos.  

Espera-se que após essa intervenção seja mantida a rotina de registros sistematizados dos 
usuários em Saúde Mental da Unidade, bem como seja otimizada a relação entre as equipes 
do CAPS e da Atenção Básica, visando um cuidado integral dos usuários e melhoria no aces-
so aos serviços à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde.
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Figura 1 - Planilha de acompanhamento dos Usuários de Saúde Mental.

Fonte: Unidade Hilda Ferreira II (2018).



ACOMPANHAMENTO COMPARTILHADO 
DOS TRANSTORNOS DE SAÚDE MENTAL 

ENTRE O NÚCLEO DE APOIO DA FAMÍLIA 
E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE 
DAS LUZES EM JARDIM DE PIRANHAS/RN

Ana Lúcia Pena Paredes 
Rafael Soares Dias

O sofrimento psíquico ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental é motivo fre-
quente de consulta na Atenção Primária à Saúde (APS) que desempenha importante papel 
na pesquisa, acolhimento adequado, encaminhamento oportuno, diagnóstico precoce, iní-
cio rápido do tratamento, manutenção do tratamento farmacológico dos quadros estáveis e 
na reabilitação psicossocial para os quadros de saúde mental (BRASIL, 2013).

Nesse sentido, salienta-se que as práticas em Saúde Mental na Atenção Primária devem ser 
realizadas por todos os profissionais de saúde e ter como elemento balizador o entendi-
mento do território e a relação de vínculo da equipe de saúde com os usuários. É necessário 
também o apoio matricial com vistas a atingir à integralidade e à resolubilidade da atenção, 
por meio do trabalho interdisciplinar. 

Por conseguinte, desenvolver ações para as pessoas com sofrimento psíquico no território, 
como indica o Padrão 4.36 do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Bási-
ca (PMAQ), é significativo para aqueles que estão envolvidos na qualificação da atenção aos 
transtornos da Saúde Mental, tendo em conta que são insuficientes as ações desenvolvidas 
pela equipe de nossa unidade optamos por realizar a microintervenção alicerçada neste pon-
to. O objetivo é incrementar as ações desenvolvidas para as pessoas com sofrimento psíquico.

A equipe do Parque das Luzes possui registro dos usuários em uso crônico de benzodiazepí-
nicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor e dos 
ansiolíticos de um modo geral. Existe o registro do número dos casos mais graves de usuá-
rios em sofrimento psíquico e o registro dos usuários com necessidade decorrente do uso 
de crack, álcool e outras drogas. O agendamento é prioritário para as pessoas em sofrimen-
to psíquico e o tempo de espera para o primeiro atendimento de pessoas em sofrimento 
psíquico é mínimo e geralmente esses usuários são atendidos no mesmo dia. 

Ainda sobre a atenção à saúde mental na unidade em que atuo, destaco que a equipe rea-
liza ações para pessoas que fazem uso crônico dos medicamentos (benzodiazepínicos, 
antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor, bem como os 
ansiolíticos de um modo geral), mas ainda é insuficiente o acompanhamento, avaliação dos 
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casos e o seguimento quando é indicada diminuição das doses pelo que é necessário conti-
nuar aperfeiçoando as atividades na atenção integral em saúde mental.  

Na construção da microintervenção o primeiro passo foi uma reunião da equipe de saúde. As 
estratégias foram manter a busca ativa e realizar o acompanhamento adequado às pessoas 
com sofrimento psíquico ou transtorno mental; continuar com a integração da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) com a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF-AB). 

Para isso foram desenvolvidas atividades como: realizar a busca ativa de pessoas vulnerá-
veis com sofrimento psíquico; acolher adequadamente; atualizar sistematicamente o livro 
de registro das pessoas que fazem uso dos medicamentos de saúde mental; encaminhar os 
casos que requerem de serviço especializado; planejar atividades conjuntas com o NASF-AB 
para realizar: a discussão de casos, a visita domiciliar compartilhada, as atividades de pro-
moção de saúde e os encontros para atividades de educação permanente. 

Os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades foram: médica, 
enfermeira, técnica de enfermagem, diretora da unidade básica de saúde, Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS). Já os recursos matérias utilizados foram o livro de registro de 
medicamentos de saúde mental, os livros de agendamento dos profissionais, as fichas de 
atendimento e os prontuários.

A microintervenção foi realizada nos durante todo o mês de julho e os mecanismos de ava-
liação consideraram a quantidade de casos com acompanhamento adequado e o número 
de atividades conjuntas realizadas com o NASF-AB. Para isso, utilizamos um instrumento de 
medição para monitorar e avaliar o comportamento do padrão avaliado como insatisfatório.

Na execução da microintervenção selecionamos um caso de uma pessoa atendida na unidade 
básica que necessito de uma atenção integral em saúde mental. O caso é um homem de 35 
anos de idade que já tem diagnóstico de transtorno bipolar que é um problema em que as 
pessoas alternam entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão.

Com a finalidade de identificar a um usuário que necessitava de atenção integral em saúde 
mental e a construir uma linha de cuidado, realizei uma visita domiciliar com a ACS.  Ao chegar 
ao domicílio, a esposa do usuário relatou que ele não estava tomando o medicamento indica-
do pelo psiquiatra neste caso risperidona de 2mg, pois alegava que não precisava mais tomar 
o medicamento. Além disso, como antecedente familiar o avô materno, já falecido, também 
tinha diagnóstico de transtorno bipolar. Atualmente o núcleo familiar é composto pelo casal e 
uma filha de 8 anos de idade. Essa família, por sua estrutura, é uma família nuclear. 

A ACS informou previamente a situação identificada e na reunião de equipe foi planejada 
uma visita domiciliar. Na visita, o usuário encontrava-se muito irritado e decidimos que a 
consulta seria realizada no dia seguinte. Ele compareceu acompanhado pela esposa. 

Durante a consulta realizamos algumas ações de suporte emocional como estabelecer 
empatia, exercer escuta qualificada, proporcionar ao indivíduo um momento para refletir e 
o mesmo relatou que tinha dificuldades de comunicação com seu chefe no trabalho e tinha 
medo que o despedissem. 
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Depois da anamnese e avaliação clínica fizemos atividades de promoção de saúde enfa-
tizando os riscos de abandono do tratamento, incentivando a necessidade do uso do 
medicamento indicado e encaminhamos o caso para o psicólogo. 

O caso foi discutido com a equipe do NASF-AB e com a participação conjunta da ESF. Com 
o apoio matricial e a colaboração da família, atualmente o usuário retomou o tratamento, 
realiza atividade física regular e moderada que o ajudam na estabilização de seu humor. 

Nesse momento o transtorno bipolar está controlado, mas continuamos o seguimento compar-
tilhado entre a ESF e o NASF-AB, assim como no acompanhamento da família, pois não sabemos 
quando o usuário pode ter agudização do caso novamente. É importante assinalar que os outros 
familiares que moram perto do usuário (mãe, pai e irmã) mostram-se muito colaborativos e eles 
são muito importantes na recuperação das pessoas com transtornos mentais.

Foram identificadas como fragilidades: não existe Centro de Atenção Psicossocial no terri-
tório, o que dificulta obter a contrarreferência dos casos que são referenciados para esse 
serviço e demora no atendimento dos casos pelo psiquiatra depois do agendamento. Como 
potencialidades foram identificadas: a existência do NASF-AB tipo 1 no município; boa inte-
gração e comunicação da ESF com a equipe do NASF; existência dos livros de registros das 
pessoas que fazem uso crônico de medicamentos para os transtornos de saúde mental; 
registro do número dos casos mais graves de usuários em sofrimento psíquico; e o registro 
dos usuários com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.

Por fim, ressalta-se que a rede de pessoas e de serviços de saúde mental no território está 
organizada em: Unidade de Atenção Básica (UBS), a qual compete coordenar o cuidado das 
pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental do território adstrito; realizar a refe-
rência para serviço do NASF-AB; desenvolver ações conjuntas com o NASF-AB tais como: 
discussão de caso, atendimento individual compartilhada, atendimento domiciliar compar-
tilhada, ações de educação permanente, dentre outras.

No município, o NASF-AB tipo 1 é composto por: psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 
farmacêutico, nutricionista, assistente social e educador físico. Esses especialistas oferecem 
os serviços correspondentes às suas especialidades. Na articulação da ESF com o NASF-AB 
os casos que requerem da atenção da equipe do NAFS-AB são referenciados pela unidade 
básica e geralmente recebemos a contrarreferência. 

A ESF recebe mensalmente o cronograma de trabalho de todos os integrantes do NASF-AB. 
Àqueles que precisam de encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
esse é feito em parceira com a ESF e há uma boa comunicação entre as equipes por meio de 
contatos frequentes, reuniões presenciais, discussões de critérios, comunicação telefônica, 
dentre outras. 

Os impactos alcançados ao longo do período foram: maior resolutividade dos casos que 
requerem atendimento integral em Saúde Mental; aperfeiçoamento do trabalho comparti-
lhado entre a ESF e o NASF-AB; atualização sistemática dos livros de registros dos usuários 
de medicamentos de saúde mental e com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e 
outras drogas.
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Com a continuidade da microintervenção esperamos que as ações efetivas no atendimento 
das pessoas com sofrimento psíquico sejam incorporadas à rotina diária dos serviços ofer-
tados pela UBS e aquelas que ainda temos dificuldades tenham respostas positivas com as 
ações propostas. Afinal, elas poderão complementar o atendimento integral aos usuários 
com transtornos de saúde mental como é recomendado pelo Programa Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica.
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SAÚDE MENTAL 
UM DESAFIO NA ATENÇÃO  

BÁSICA DE NOVA NATAL/RN
Rútila Taiane Praxedes Ritter  

Tulio Felipe Vieira De Melo

Durante o estudo do módulo Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde, muitas 
temáticas foram importantes para o entendimento de um bom funcionamento das unida-
des de saúde com a prática diária e corriqueira da saúde mental. 

Entender o funcionamento adequado da saúde mental na atenção primária é um meca-
nismo fundamental na prática diária da atenção básica. O ato de acolher o cidadão que 
sofre com algum problema de ordem psíquica promove humanização do atendimento, bem 
como maior integração do usuário à unidade de saúde. 

A saúde mental na atenção básica foi se responsabilizando pela assistência 
de certas demandas, inicialmente identificadas nos transtornos leves e nos 
transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Porém, atualmen-
te outras demandas já se apresentam na saúde mental na atenção básica, 
a saber: de sofrimento psíquico subjetivo relacionado a outros problemas 
de saúde, ou também, de adoecimentos relacionados a situações socioe-
conômicas e de desigualdade, entre outros, como fatores resultantes de 
sofrimento (MARÇAL, 2007).

Tomando como base inicial desta intervenção a avaliação externa do Programa de Melhoria 
de Acesso e da Qualidade da Atenção (PMAQ) alguns pontos cruciais foram essenciais para 
perceber a fragilidade da temática não só na minha equipe (Equipe 42 da Unidade de Nova 
Natal, Natal/RN) bem como na Unidade de Nova Natal na capital do Rio Grande do Norte. 

Infelizmente, a prática da saúde mental é algo difícil de ser trabalhado. Percebi que existem 
muitas falhas quanto à quantidade de pessoas que fazem uso de benzodiazepínicos, há 
quanto tempo tomam a medicação e, principalmente, com relação ao acompanhamento 
clínico desses pacientes. 

A minha equipe (42) possui um controle interno de pacientes que fazem uso de psicotrópi-
cos. Existe um livro onde é registrado o nome do paciente e quais medicações que faz uso. 
Porém, esses dados estão subnotificados. A quantidade de pacientes que estão cadastrados 
não corresponde à realidade de pacientes que atendo, bem como da quantidade de receitas 
que surgem para renovação. Por conta disso, resolvi criar uma planilha em que eu mesmo, 
ao atender um paciente, possa fazer o registro mais rápido e fidedigno.
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A planilha é composta por nome do paciente, patologias, medicações que faz uso e há 
quanto tempo faz uso das medicações. Dessa forma, consigo ter noção da quantidade de 
pacientes inseridos na saúde mental. Outra ferramenta que venho utilizando é o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC). 

Ao atender um paciente no PEC, consigo inserir a patologia do paciente e medicações que faz 
uso, inclusive o uso de benzodiazepínicos. No final de cada mês consigo lançar um relatório 
de quantos pacientes atendi e que fazem uso de tais medicações. Pretendo, por meio dessas 
2 ferramentas, obter dados mais reais desses pacientes para que assim eu e minha equipe 
possamos traçar estratégias que ajudem e otimizem melhor o acesso desses pacientes.

O tema da saúde mental é bastante frequente nos meus atendimentos diários. São muitos 
os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, transtorno depressivo recorrente, ansie-
dade generalizada  e pacientes em uso de benzodiazepínicos há anos sem patologia que 
justifique o seu uso. Vou relatar um caso que achei interessante de um jovem dependente 
de benzodiazepínico. 

Paciente L.M.S., 22 anos, sexo masculino, estudante de farmácia, solteiro. Veio para consulta solici-
tar renovação de medicação que faz uso diário. Quando comecei a ler os relatos do seu prontuário, 
percebi que havia várias renovações de receitas de um benzodiazepínico – Clonazepam de 2 mg. 
Questionei porque o paciente fazia uso dessa medicação e o mesmo me informou que trata um 
quadro de ansiedade há 1 ano. 

O paciente relatou que sofre de ansiedade generalizada. Não consegue realizar algumas 
atividades diárias por conta do quadro. Queixa-se de insônia, choro fácil, preocupação 
excessiva, dificuldade de concentração e pessimismo. Possui atitude de recusa diante das 
situações que é exposto no dia a dia e deixa de executar tarefas por conta da ansiedade. 
Já reprovou 2 disciplinas na faculdade no último período por não conseguir se dedicar com 
integralidade. Atualmente, faz uso de Clonazepam 2mg duas vezes ao dia e em casos que se 
encontra mais ansioso toma 3 vezes.

Durante a abordagem inicial percebi que o paciente possui recusa também para iniciar um tra-
tamento correto. Por várias vezes repetia que queria apenas a receita renovada, que não tinha 
interesse de fazer uso de outra medicação, pois apenas o Clonazepam era o suficiente. Expli-
quei o seu quadro, mostrei a importância de uma outra medicação e do impacto negativo que 
a ansiedade já está fazendo em sua vida. Por mais de 1 hora fiquei em atendimento com esse 
paciente, argumentando sobre seu caso e seu tratamento, mas não estava disposta a simples-
mente renovar uma receita, queria inseri-lo em um tratamento adequado para seu caso.

Por meio de uma relação médico-paciente bem estabelecida, consegui convencê-lo de ini-
ciar uma nova medicação. Expliquei a importância de reduzir o Clonazepam e iniciar uma 
medicação para de fato tratar sua ansiedade. O tratamento pensado para esse paciente foi 
iniciar o Cloridrato de Sertralina de 50 mg – 01 comprimido à noite e reduzir o Clonazepam 
para apenas 01 comprimido noite. Solicitei retorno com 15 dias para avaliar novamente o 
paciente, prescrevi terapia cognitiva comportamental com a psicologia, informei sobre a 
necessidade de na próxima consulta irmos reduzindo o Clonazepam e me deixei à disposi-
ção para conversar ou esclarecer qualquer dúvida ou recaída que pudesse acontecer nesses 
primeiros 15 dias. 



79Experiências exitosas de saúde mental na atenção primária à saúde

Percebi, nesse caso, como os pacientes de saúde mental são muitas vezes mal conduzidos 
na atenção básica. É muito “cômodo” para o profissional médico simplesmente fornecer ou 
renovar uma receita de benzodiazepínico. É muito mais prático para o médico, ou melhor, 
para o mal médico, prescrever esse tipo de medicação do que argumentar e se dispor a tra-
tar de fato o que está acometendo o paciente. Percebi com esse caso e com muitos outros 
que surgem que o uso indiscriminado de benzodiazepínicos acontece por uma falha médica.

São muitos os casos de pacientes que usam de forma crônica, sem nenhuma patologia que 
justifique tal uso. Inicialmente o paciente até resolve o seu problema, vai dormir bem e se 
sente também menos ansioso. Porém, com o decorrer dos meses, a medicação vai provo-
cando dependência e o quadro da patologia vai se agravando. O que antes era um quadro 
de ansiedade simples acaba virando uma ansiedade generalizada, com impacto significativo 
em sua vida e, principalmente, o desenvolvimento de dependência medicamentosa. 

Para melhor conduzir esse caso e muitos outros de uso indiscriminado de benzodiazepíni-
co, tentei procurar medidas de suporte e de conhecimento. Infelizmente, a unidade em que 
trabalho não possui o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Não possuo suporte mul-
tidisciplinar nesses casos, bem como de apoio em casos mais graves. Entrei em contato com 
o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e solicitei uma visita à instituição para que pudesse 
discutir com um profissional especializado na saúde mental (psiquiatra) formas e aborda-
gens de como conduzir esses casos. 

A direção do CAPS ficou de entrar em contato comigo e até hoje não obtive resposta. Liguei 
outras vezes, sem sucesso. Entrei em contato com a Policlínica e solicitei uma discussão 
ou capacitação em saúde mental com o psiquiatra que presta atendimento lá e estou 
aguardando um posicionamento. Solicitei ao CAPS matriciamento na minha unidade e me 
informaram que por pelo menos 3 meses não existe vaga e disponibilidade para realizar o 
apoio matricial. 

Infelizmente, não obtive sucesso em nenhuma das minhas procuras. A rede de saúde men-
tal está supersaturada e qualquer tentativa de ajuda cai no mesmo problema, alta demanda 
e poucos profissionais especializados em realizar os atendimentos. Muitos dos casos que 
surgem de saúde mental tento resolver como posso. Realizo ajuste de dose, troco medica-
ções, associo medicações, entro em contato com profissionais mais experientes na saúde 
mental, procuro ler trabalhos no assunto e casos que realmente não consigo resolver enca-
minho para psiquiatria, embora sabendo que a consulta também irá demorar. 

Existe uma falha enorme na atenção básica quando o tema envolve saúde mental. Faltam 
capacitações e cursos sobre o tema, bem como oficinas práticas que possam fornecer ou 
guiar em situações mais complicadas, que exigem um manejo mais prático no assunto. Exis-
te também uma falha nas equipes de saúde que muitas vezes querem conduzir o caso como 
simples renovação de receitas. 

Não marcam consultas periódicas desses pacientes e os retornos de avaliação após início ou 
troca de medicações são superiores aos estabelecidos o que acaba dificultando a eficácia e 
adesão do tratamento.
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Atualmente, estabeleci com minha equipe o retorno programado desses pacientes, sendo a 
cada 2 meses no máximo. E as renovações de receitas também não podem exceder 2 meses 
sem consultas. Estou tentando determinar um turno somente para atendimentos relaciona-
dos à saúde mental. 

A planilha que criei com a equipe, juntamente com os atendimentos realizados no PEC iram 
servir como dados de controle desses pacientes, bem como das patologias mais prevalen-
tes nos atendimentos, ajudando com isso a criar estratégias e metas para melhor suprir a 
demanda de saúde mental. 

Infelizmente, o Módulo de Saúde Mental do PEPSUS não supriu minhas expectativas com 
relação ao tema. Imaginei que iriam ser abordadas as principais patologias, condutas e tera-
pêuticas, porém, o módulo se restringiu a parte histórica e burocrática da saúde mental. 
Acredito que todos os módulos cursados até agora na Especialização de Saúde da Família 
do PEPSUS o de Saúde Mental não supriu em termos de conhecimento, bem como de ajuda 
em casos mais complicados. A falha ao acesso continua, bem como o suporte especializado. 

A saúde mental continua, a meu ver, sendo pouco investida desde o seu acesso básico, onde 
falta suporte técnico, capacitações e vontade de quem estrutura a rede básica, bem como 
no acesso especializado. Conhecer o histórico da saúde mental é fundamental para ajudar 
e entender o seu desenrolar, porém não ajuda em termo de condução de pacientes e de 
atenção integral ao seu cuidado, pois as dificuldades e algumas dúvidas de terapêuticas 
continuaram mesmo após o estudo mais aprofundado do módulo em questão.

Portanto, a gestão local precisa garantir continuamente a capacitação de todos os profis-
sionais de saúde na saúde mental. É fundamental promover a reciclagem dos profissionais 
bem como a capacitação de temas e situações da saúde mental minimizando assim situ-
ações de sofrimento e abandono desses usuários, bem como a promoção de práticas 
integrativas do cuidado, garantindo acesso ao atendimento e possibilitando humanização 
dos serviços oferecidos.
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ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E A REDE  
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

NA CIDADE DO NATAL/RN
Carollyne Dantas De Oliveira 

Isaac Alencar Pinto

A microintervenção a ser relatada discute a respeito da atenção à saúde mental dispen-
sada aos pacientes na atenção primária. Desde aqueles que fazem uso regular de um  
benzodiazepínico, como aqueles pacientes que necessitam de um cuidado mais intensivo, e 
até mesmo de outros setores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

A microintervenção teve como objetivo descrever a RAPS da cidade do Natal, relatando os 
pontos fortes e as fraquezas existentes nesse importante setor de assistência à população. 
Além disso, procurou-se melhorar pontos avaliados pelo PMAQ como o controle do uso crô-
nico de medicamentos a exemplo dos benzodiazepínicos e antipsicóticos.

Na discussão com a equipe de saúde a respeito do acompanhamento de pacientes com 
sofrimento psíquico foi percebido que os mesmos não apresentam um tratamento diferen-
ciado em relação aos demais pacientes. Sendo assim, os pacientes que precisam de consulta 
marcam através de seus agentes de saúde, ou vindo até a unidade. 

De modo geral, o tempo de espera para uma primeira consulta é em torno de 15 dias, poden-
do ser antes a depender do quadro clínico e da necessidade do paciente. Após a primeira 
consulta, os pacientes já conseguem manter um acompanhamento regular, pois as consultas 
de retorno são facilmente marcadas pelo próprio médico no momento do atendimento. 

Entretanto, infelizmente, foi percebido na reunião da equipe que muitos pacientes ficam 
sem um cuidado longitudinal e permanecem apenas renovando a receita de suas medica-
ções (benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores 
do humor, entre outros). Não existem ações organizadas para oferecer suporte a essas pes-
soas, e nem desestimular o uso de tais medicações quando desnecessárias. 

Estão sendo levantadas formas de melhorar essa assistência, a serem discutidas em reu-
niões seguintes, como palestras, círculos de conversa e grupos terapêuticos; e, sobretudo, 
estimular os pacientes a deixarem o uso inapropriado principalmente de benzodiazepnícos, 
embora não seja uma tarefa fácil. Foi pensado também em um controle de acompanhamen-
to para esses pacientes, através do cadastro em planilhas (Figuras 1 e 2).



83Experiências exitosas de saúde mental na atenção primária à saúde

Figura 1 - Tabela para o acompanhamento de pacientes em uso de medicações a longo prazo.

Fonte: Autoria própria (2018).

Figura 2 - Tabela para o acompanhamento de pacientes com sofrimento psíquico.

Fonte: Autoria própria (2018).

A tabela foi desenvolvida após a discussão coletiva da equipe, a respeito de quais dados 
seriam mais relevantes para se ter o acompanhamento dos pacientes com problemas de 
saúde mental e das medicações em uso. Dessa forma, ao longo do cadastro dos pacientes 
e dos seus acompanhamentos, podemos ter um controle maior desses indivíduos e saber 
a quanto tempo vem em uso daquela medicação, se necessita parar, se necessita de outras 
terapias de apoio. 

Porém sabemos que muitas dificuldades estão envolvidas, e no caso da minha equipe a principal 
delas é que muitos pacientes vão e vem com novas receitas, novos medicamentos de consultas 
feitas em outros lugares, outras unidades, e com outros médicos, ficando às vezes difícil de ter 
um controle de quais medicações e tratamentos esses pacientes estão fazendo uso.
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Pacientes com sofrimento psíquico e outros transtornos psiquiátricos têm a USF como porta 
de entrada para o seu atendimento, e ali devem encontrar apoio e acompanhamento para a 
resolução dos seus problemas. Porém muitas vezes apenas o médico situado na Estratégia 
de Saúde da Família não é capaz de oferecer o suporte necessário e completo que esses 
pacientes precisam, e acaba que precisam recorrer a outros pontos assistenciais da rede de 
saúde para que esses indivíduos possam ter um cuidado integral.

A rede de apoio psicossocial é extensa e complexa, envolvendo muito mais do que apenas 
a UBS, nela estão incluídos os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em suas diferentes 
modalidades, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), o Serviço Residencial Terapêuti-
co (SRT), Unidades de Acolhimento, Enfermarias especializadas em Hospital Geral, Hospital 
Psiquiátrico, Hospital dia, Urgência e Emergência como os serviços prestados nas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA), Comunidades terapêuticas e Ambulatório multiprofissional 
de saúde mental (QUINDERÉ et al., 2013; MEDEIROS, 2016). 

A depender de cada caso, os pacientes acompanhados nas USFs por seus médicos podem 
ser orientados e encaminhados para os diversos serviços ofertados; isso leva a uma melhor 
assistência para esses usuários com resultados mais promissores no acompanhamento, 
cura e/ou reabilitação desses pacientes. A rede de apoio psicossocial na cidade de natal, 
embora ainda deficiente, já consegue fornecer uma assistência considerável e bastante 
importante para a população residente na cidade.

Os CAPS são pontos estratégicos da RAPS sendo serviços de saúde abertos à comunidade, 
e formados por uma equipe multiprofissional que trabalha sob um olhar interdisciplinar e 
executa, prioritariamente, o atendimento de pessoas com sofrimento psíquico ou transtor-
nos mentais. Além disso, oferece suporte também para aqueles indivíduos que necessitam 
de um acompanhamento devido ao uso de álcool e outras drogas. Esses atendimentos 
incluem a comunidade adscrita à área territorial do CAPS, e oferece apoio não apenas nos 
momentos de crises, como também durante o processo de reabilitação psicossocial. O CAPS 
veio como um modelo substitutivo ao modelo asilar, proporcionando uma melhor assistên-
cia a essa parcela da população (BRASIL, 2019; MEDEIROS et al., 2016).

O CAPS é dividido em diversas modalidades, sendo elas: CAPS I e CAPS II que diferenciam-se 
basicamente pelo tamanho da população assistida; CAPS III que além de prestar apoio a um 
número populacional maior que os dois anteriores, também apresenta vagas disponíveis 
para acolhimento noturno e observação, funcionando, portanto, 24 horas; CAPSi que forne-
ce apoio a crianças e adolescentes; e o CAPSad que é especializado em transtornos pelo uso 
de álcool e outras drogas (BRASIL, 2019). 

Entre todos os modelos de CAPS, na cidade do Natal apresentamos os seguintes (Figura 3):  
1 CAPS III: situado na zona leste, que fornece assistência às zonas leste, oeste e sul da cidade;  
1 CAPS II: situado na zona oeste, que fornece assistência às zonas oeste e sul da cidade; 1 CAPS 
II ad: situado na zona norte, que na realidade foi construído para ser porte III, e encontra-se 
em processo de expansão; 1 CAPS ad: situado na zona leste; 1 CAPS i: situado na zona oeste.

Além do CAPS, a RAPS da cidade do Natal conta com a disponibilidade de psiquiatras em 
policlínicas distribuídas pela cidade e conveniadas com o SUS. Com o atendimento das uni-
dades de pronto atendimento, UPAs que também são portas de entrada para o usuário, e 
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são um total de quatro espalhadas pela cidade, sendo duas na zona norte, uma na zona sul 
(cidade satélite) e uma na zona oeste. 

Como assistência especializada na atenção terciária estão disponíveis leitos psiquiátricos em 
três hospitais gerais, são eles: o Hospital Municipal, o Hospital Universitário Onofre Lopes e 
o Hospital Maria Alice (infanto-juvenil); e ainda o Hospital Psiquiátrico João Machado, o qual 
também apresenta serviço de pronto atendimento.

Ainda se dispõe do Centro de Convivência, onde os pacientes interagem entre si e praticam 
atividades lúdicas, de relaxamento e bem-estar. E uma unidade de acolhimento em cons-
trução, que será uma extensão do CAPS i; nela pacientes com importante vulnerabilidade 
familiar e/ou social, e que necessitam de proteção temporária e acompanhamento terapêu-
tico, podem permanecer por até seis meses, de forma que funciona como uma casa onde 
esses pacientes são acolhidos e abrigados.

Figura 3 - Localização dos CAPS disponíveis na cidade do Natal. (1) CAPS i oeste; (2) CAPS II oeste; (3) 
CAPS ad leste; (4) CAPS III leste; (5) CAPS II ad norte.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde do Natal (2018).

 Diante do apresentado, na USF Gramoré, em Natal/RN, uma paciente de 26 anos, J.D.M., 
vem sendo acompanhada há cerca de sete meses devido a um quadro de surto psicótico. 
Em janeiro, a Agente Comunitária de Saúde responsável pela área da paciente entrou em 
contato comigo para que eu pudesse visitar a mesma; há alguns dias a paciente havia come-
çado a apresentar comportamento estranho, segundo os pais, com isolamento, anorexia, 
insônia, sentimento de culpa e ansiedade. J.D.M. mora com os pais e um irmão mais novo, 
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é formada e vinha estudando normalmente em casa para realizar alguns concursos, e havia 
iniciado em um emprego novo. 

No primeiro contato com a família, os pais relataram que esse seria o segundo episódio em 
que a filha se comportara assim, e que o último ocorreu há mais de seis anos. A família infor-
mou na ocasião que J.D.M. não era de muitos amigos, e raramente saía de casa, porém há 
poucos dias havia começado a se relacionar com um rapaz através de um grupo de estudos 
no WhatsApp. E após isso começou a apresentar comportamento indevido, sem querer sair 
de casa, com medo de andar na rua, calada, sem se alimentar e sem dormir, e se culpando 
por algo que não entrava em detalhes. 

Por 4 consultas domiciliares semanais a paciente não quis comunicação comigo, chegando 
a se trancar no banheiro em uma das visitas. Embora tenha tentado contato visual e através 
da fala com J.D.M. a situação era bem complicada, e a mesma parecia não melhorar com o 
passar dos dias. A família sempre solícita para ajudá-la, mas o quadro continuava a piorar. 

Como a área da USF Gramoré não é coberta por NASF ou CAPS, foi iniciado como proposta 
de tratamento para a paciente apoio com psicólogo e psiquiatra, e prescrito antipsicótico 
associado a um ansiolítico, e quando necessário um indutor do sono, porém a paciente se 
recusava a tomar a medicação.  Após consulta com psiquiatra, que reforçou o uso da medi-
cação que já havia sido prescrita, a paciente apresentou ainda uma piora do quadro com 
agressividade, necessitando ser encaminhada ao Hospital Municipal que, na ocasião, era 
porta aberta; foi feito um atendimento inicial, porém a paciente acabou retornando à casa. 

Após consultas subsequentes comigo, com o psiquiatra e com o psicólogo, a paciente foi aos 
poucos voltando a se comunicar, contando como iniciou todo o quadro clínico, e discutindo 
os problemas que estava passando. Após melhora do quadro clínico, término da crise, foi 
explicada à paciente a importância da manutenção do tratamento e do acompanhamento 
regular e a mesma vem bem desde então.
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A Atenção Primária à Saúde (APS) é um novo campo de atuação da saúde mental e traz 
desafios importantes para Estratégia Saúde da Família (ESF). Entre eles estão: o cuidado 
biomédico com o forte uso dos psicofármacos como principal meio de cuidado, a dificul-
dade de acesso aos serviços, a falta de uma rede estruturada e a falta de diálogo entre os 
profissionais. Há uma necessidade de investimentos na formação do profissional da saúde 
e na educação permanente, além do fortalecimento da rede extra-hospitalar que sirva de 
retaguarda para a ESF.

A formação e o cuidado nesse campo, o preparo profissional e a aproximação com as pessoas 
em sofrimento psíquico na comunidade são fundamentais na qualidade assistencial. É neces-
sário superar o modelo clínico centrado na doença, tratamento e remissão de sintomas. 

A clínica em saúde mental desejada é aquela que procura se inserir nos modos de viver das 
pessoas, buscando outras formas de convívio em sociedade. É preciso investir no diálogo, 
nas discussões em saúde mental na APS, pois isso proporciona aos trabalhadores da ESF 
uma apropriação dos casos, promovendo a aproximação entre as equipes e a resolubilidade 
dos casos. 

A fragilidade na formação profissional é um dos principais fatores que dificultam uma aborda-
gem de cuidado integral do indivíduo e toda sua complexidade de saúde mental. Mesmo depois 
de uma considerável trajetória da reforma psiquiátrica brasileira, ainda há inadequação quanto 
ao atendimento aos grupos de familiares e a formação voltada à saúde mental na APS.

Um caminho para que isso fosse amenizado seria a qualificação dos profissionais na assis-
tência, como o atendimento em grupo, ações de prevenção de adoecimentos e de promoção 
da saúde, estratificação dos riscos e o registro do acompanhamento e evolução de casos 
graves na APS.

Nesse contexto, a partir da análise dos relatos frutos das microintervenções, foi possível 
observar que as questões acima assinaladas vão ao encontro dos conteúdos apresentados 
pelos especializandos, na medida em que trazem de forma mais aprofundada como acon-
tece a atenção em saúde mental na APS. Os relatos ressaltam, sobretudo, a necessidade 
de ampliar o olhar para essa linha de cuidado através da problematização da realidade na 
perspectiva de transformação de práticas profissionais. 

As experiências vivenciadas nos diversos cenários de práticas demonstraram que os pres-
supostos teóricos e práticos abordados nas unidades de aprendizagem ao longo do módulo 
colaboraram para aumentar os conhecimentos em saúde mental dos alunos na medida em 
que procuraram se apropriar da Rede de Atenção Psicossocial. Essas vivências mobilizaram 
recursos, sistematizaram as formas de registros, identificaram pontos de atenção no territó-
rio, estabeleceram parcerias com outros atores sociais e, consequentemente, qualificaram 
o processo de trabalho contribuindo para melhorar o acesso e a qualidade na busca da 
integralidade do cuidado.
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