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RESUMO 

 

Introdução: a assistência às pessoas em sofrimento mental na Atenção Primária à Saúde tem se 

dado prevalentemente de modo inadequado e pouco resolutivo, sendo pautada pelo modelo 

biomédico e medicalizador. O enfermeiro como membro das equipes de saúde, pode contribuir 

para uma mudança deste cenário. Objetivos: desenvolver e validar uma tecnologia educativa 

voltada à equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde, com vistas a qualificar o 

manejo dos usuários em sofrimento mental. Método: trata-se de uma pesquisa-ação, 

desenvolvida em cinco etapas. Realizou-se uma revisão de literatura e um levantamento do 

perfil de usuários de psicotrópicos do município em questão. Após, houve a realização de uma 

pesquisa de campo, na qual investigou-se as fragilidades do cuidado às pessoas em sofrimento 

mental na Atenção Primária à Saúde e obteve-se sugestões de tópicos para compor uma 

cartilha. Esta contou com a participação de oito profissionais de saúde e os dados coletados 

foram submetidos à análise de conteúdo. Na sequência, foi construída uma cartilha, a qual foi 

submetida ao processo de validação de conteúdo por doze juízes-especialistas em saúde mental, 

de aparência por seis juízes da área de design e/ou marketing e pelo público-alvo, onze 

profissionais de saúde. Utilizou-se para validação três questionários via Google Forms, 

contendo itens relacionados ao conteúdo, validados pelo Índice de Validade do Conteúdo, 

considerando valores acima de 80% como válidos. O segundo e terceiro questionários 

continham itens relacionados à aparência, validados através do Índice de Concordância, 

considerando valores acima de 75% como válidos. Este estudo está em concordância com as 

diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas realizadas com 

seres humanos. Resultados: as fragilidades evidenciadas no cuidado aos usuários em 

sofrimento mental foram: não realização de busca ativa, ausência da longitudinalidade do 

cuidado, não aceitação do uso de tratamentos não medicamentosos pela população, elevada 

medicalização e condições inadequadas de trabalho. Os seguintes tópicos foram sugeridos para 

a cartilha: conceito de saúde mental, Transtornos Mentais prevalentes, sintomas, cuidados e 

tratamentos. O conteúdo para compor o material foi embasado na literatura. A cartilha foi 

intitulada: “Saúde Mental na Atenção Primária: aprimorando o conhecimento profissional para 

o desenvolvimento de uma prática assistencial de qualidade”. O material possui 80 páginas 

frente e verso, com conteúdo dividido em seis capítulos: 1) Alguns Conceitos em Saúde 

Mental; 2) Principais Transtornos Mentais Atendidos na Atenção Primária à Saúde; 3) Suicídio; 

4) O Cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde; 5) As Tecnologias no Cuidado 

em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde; 6) Práticas Integrativas e Complementares. As 



validações obtiveram valores acima de 75% e as sugestões deixadas pelos juízes foram 

incorporadas a cartilha. Foram gerados outros produtos bibliográficos (artigos e capítulo de 

livro) e um folder educativo. Conclusão: a cartilha é um material que ampliará o conhecimento 

dos profissionais sobre o cuidado aos usuários em sofrimento mental, facilitando sua práxis e 

qualificando a assistência prestada a esta demanda. A cartilha encontra-se pronta para 

impressão. Na sequência, será realizada implementação para os profissionais da Atenção 

Primária à Saúde. 

 

Palavras-chave: Sofrimento mental. Atenção Primária à Saúde. Tecnologia Educacional. 

Enfermeiro. Cuidado. 

  



ABSTRACT 

 

Introduction: assistance to people in mental suffering in Primary Health Care has been 

predominantly inadequate and not very resolute, being guided by the biomedical and medical 

model. The nurse as a member of the health teams can contribute to a change in this scenario. 

Aims: to develop and validate an educational technology aimed at the multidisciplinary team of 

Primary Health Care, with a view to qualifying the management of users in mental suffering. 

Method: this is an action research, developed in five stages. A literature review and a survey of 

the profile of psychotropic drug users in the city in question were carried out. Afterwards, a 

field research was carried out, in which the fragilities of care for people with mental suffering 

in Primary Health Care were investigated, and suggestions for topics were obtained to compose 

a booklet. This had the participation of eight health professionals and the collected data were 

submitted to content analysis. Next, a booklet was built, which was submitted to the content 

validation process by twelve judges-specialists in mental health, appearance by six judges from 

the area of design and/or marketing and by the target audience, eleven health professionals. 

Three questionnaires via Google Forms were used for validation, containing items related to the 

content, validated by the Content Validity Index, considering values above 80% as valid. The 

second and third questionnaires contained items related to appearance, validated through the 

Agreement Index, considering values above 75% as valid. This study is in accordance with the 

guidelines of Resolution 466/12 of the National Health Council for research carried out with 

human beings. Results: the weaknesses evidenced in the care of users in mental suffering were 

not performing an active search, lack of longitudinally of care, non-acceptance of the use of 

non-pharmacological treatments by the population, high medicalization, and inadequate 

working conditions. Following topics were suggested for the booklet: concept of mental health, 

prevalent mental disorders, symptoms, care, and treatments. The content to compose the 

material was based on literature. The booklet was entitled: “Mental Health in Primary Care: 

improving professional knowledge for the development of quality care practice”. The material 

has 80 front and back pages, with content divided into six chapters: 1) Some Concepts in 

Mental Health; 2) Main Mental Disorders Attended in Primary Health Care; 3) Suicide; 4) 

Mental Health Care in Primary Health Care; 5) Technologies in Mental Health Care in Primary 

Health Care; 6) Integrative and Complementary Practices. Validations obtained values above 

75% and the suggestions left by the judges were incorporated into the booklet. Other 

bibliographic products (articles and book chapters) and an educational folder were generated. 

Conclusion: the booklet is a material that will expand the knowledge of professionals about the 



care of users in mental suffering, facilitating their practice and qualifying the assistance 

provided to this demand. The booklet is ready for printing. Next, implementation will be 

carried out for professionals in Primary Health Care. 

 

Keywords: Mental suffering. Primary Health Care. Educational technology. Nurse. Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Foi através da Reforma Psiquiátrica que surgiu uma nova proposta de tratamento às 

pessoas em sofrimento mental1 no Brasil. Este movimento teve como principal objetivo a 

humanização da assistência a esta demanda, sendo preconizada a desinstitucionalização dos 

indivíduos e a substituição do antigo modelo hospitalocêntrico2 e centrado na doença, por 

outro que busca a reinserção social destas pessoas na sociedade. O cuidado passou a ser 

realizado através dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), tendo-se ainda a Atenção 

Básica à Saúde (APS)3 como principal porta de entrada destes usuários no Sistema Único de 

Saúde (SUS) (MARQUES et al., 2018; RAMOS; PAIVA; GUIMARÃES, 2019). 

É neste contexto, através das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e das Estratégias 

Saúde da Família (ESF), que o cuidado em saúde mental precisa encontrar possibilidade de 

acolhida, incorporação, estruturação e desenvolvimento, devendo contemplar o caráter 

territorial, comunitário, pautado na promoção do bem-estar da existência do ser humano em 

todas suas dimensões. Compreende-se que diante deste novo modelo de cuidado, torna-se 

possível uma potencialização da construção de novos espaços de produção de saberes e de 

intervenções sociais, políticas e jurídicas em relação a esta demanda (OLIVEIRA et al., 

2017). 

Tais mudanças na política de atendimento aos usuários em sofrimento mental e a 

prevalência dos Transtornos Mentais (TMs) na população, principalmente a ansiedade e a 

depressão, fazem com que as equipes multiprofissionais da APS se deparem cotidianamente 

com situações envolvendo esta clientela (BARROS et al., 2019). 

Cabe ressaltar, porém, que apesar de todas as mudanças propostas, o que se observa 

atualmente na maioria das UBS, é uma práxis com prevalência no modelo biomédico4 

                                                
1 O modo como se denominam os usuários das políticas de atenção à saúde mental é um tema delicado. 

Considera-se que não é a doença apenas, que mobiliza os cuidados dos profissionais de saúde, mas sim pessoas 

que sofrem, sejam elas doentes ou não. Neste estudo optou-se pelo termo “usuário em sofrimento mental”, para 

designar as pessoas que sofrem, e não as doenças ou transtornos, pois compreende-se que desta maneira, 

permite-se um cuidado adaptativo à diversidade de todos os indivíduos e, ao mesmo tempo, dá conta da 

integralidade de cada pessoa. O uso deste termo corrobora com o preconizado pelo Ministério da Saúde ao tratar 
das pessoas com alguma alteração relacionada ao campo da saúde mental na APS (BRASIL, 2013). 
2 Rauber Souza (2012) Conceitua hospitalocêntrico como o modelo de atendimento centrado na internação dos 

doentes em hospitais psiquiátricos. 
3 Para distinguir a concepção seletiva da APS no Brasil, o Ministério da Saúde passou a utilizar o termo 

“Atenção Básica”, definida como “um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange 

a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução 

de danos e a manutenção da saúde” (BRASIL, 2006). Optou-se por utilizar o termo equivalente APS. Por ser 

reconhecido internacionalmente. 
4 Fertoani et al. (2015) caracterizam o modelo biomédico como hegemônico nos serviços de saúde, tendo uma 

organização das práticas de saúde focadas nas queixas dos indivíduos que procuram os serviços, na identificação 
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implicando em ações inadequadas que não permitem avanços significativos em relação às 

práticas de saúde mental (NASCIMENTO et al., 2017). 

Neste modelo de cuidado há uma reduzida autonomia dos membros da equipe de 

saúde, comprometendo a resolutividade dos atendimentos prestados pela ESF em saúde 

mental. Os profissionais justificam este modelo de cuidado fragmentado, pautados em 

sentimentos ligados à impotência, angústia e despreparo frente à execução de cuidados em 

saúde mental (ROTOLI et al., 2019). 

Pode-se afirmar que os profissionais de saúde, necessitam não apenas de 

conhecimento sobre psicopatologia e farmacologia, mas também competências para 

desenvolver e articular as redes institucionais e comunitárias capazes de acolher e suportar a 

complexidade destes usuários (SILVA, 2014). 

Frosi e Tesser (2015) em seu estudo sugerem que os profissionais da APS sejam 

objeto de intervenções no campo da formação e educação permanente, pois percebem a 

existência de diversos aspectos a serem explanados e aplicados entre atenção psicossocial e 

APS, como as intervenções medicalizantes desnecessárias em saúde mental, estas, na opinião 

dos autores, devem ser repensadas a partir do conceito de prevenção quaternária, da mesma 

forma que a consideração do corpo e da subjetividade no cuidado integral. 

Matos et al. (2015) dizem que uma equipe de saúde qualificada, é aquela que fornece 

um auxílio focado e direcionado aos problemas apresentados pelas pessoas, evidenciando 

ainda, a importância do enfermeiro nessa interface, colocando-o como peça-chave do cuidado. 

Entende-se que, atualmente, a Enfermagem conta com um conjunto de tecnologias que 

podem, cada vez mais, ser desenvolvidas para melhorar o cuidado ofertado em saúde. Para 

isso, é necessário que o enfermeiro busque a construção do seu próprio conhecimento, 

levando em consideração que este esteja atrelado à qualidade de vida, à maneira de 

administrar a saúde, às enfermidades e aos problemas daí decorrentes (NIETSCHE, 2000). 

A opção pelo tema desta pesquisa justifica-se por ser coerente com as atividades que a 

autora desenvolve em sua jornada profissional, como enfermeira de uma ESF. O interesse 

pela área de saúde mental emergiu a partir do momento, em que a pedido do Secretário 

Municipal de Saúde, fosse realizado um levantamento do número de usuários da APS que 

utilizavam medicação psicotrópica no município. 

                                                                                                                                                   
de sinais e sintomas e no tratamento de doenças. A promoção à saúde não é prioridade, mas sim a assistência 

individual, com ênfase na especialização e no uso de tecnologias do tipo material. O trabalho é desenvolvido de 

forma fragmentada, com predomínio de práticas hierarquizadas e de desigualdade entre as categorias 

profissionais. Neste modelo existe uma dificuldade para a implantação da integralidade, tanto no entendimento 

da multidimensionalidade do ser humano, quanto na integração entre níveis de atenção. O planejamento em 

saúde é pouco utilizado como ferramenta de gestão, e temas como vínculo e acolhimento não são priorizados. 
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Antes mesmo de finalizar a tarefa, observou-se como se dava o manejo dos usuários 

em sofrimento mental pela equipe multiprofissional, evidenciando-se então que havia somente 

uma prática assistencial biomédica, centrada exclusivamente na prescrição de medicamentos e 

nos atendimentos individuais com a psicóloga na UBS. 

Ao concluir o levantamento solicitado pelo gestor, não houve surpresa no resultado, 

pois havia um elevado quantitativo de pessoas que utilizavam medicações psicotrópicas no 

município. Compreendeu-se, então que existia uma fragilidade no cuidado prestado pela 

equipe aos usuários em sofrimento mental, principalmente daqueles com quadros leves e que 

havia a necessidade de uma intervenção. Foi quando surgiu a oportunidade da autora em 

cursar o Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária a Saúde (MPEAPS), e 

não teve dúvidas de que esta era a ocasião para desenvolver uma tecnologia que qualificasse 

os atendimentos a esta demanda, em seu local de trabalho. 

Este estudo partiu do pressuposto que a falta de conhecimento dos profissionais sobre 

o correto manejo aos usuários em sofrimento mental, bem como o cuidado baseado 

exclusivamente no modelo biomédico, possa ser uma das causas do elevado número de 

usuários de psicotrópicos, ficando evidente a necessidade de uma intervenção. Teve-se então 

como questão norteadora deste estudo: Como qualificar o cuidado realizado pela equipe 

multiprofissional da APS do município de Erval Grande-RS, aos usuários em sofrimento 

mental? 

Considera-se de extrema valia o desenvolvimento de uma tecnologia educativa voltada 

à equipe multiprofissional da APS, para auxiliar os profissionais no cuidado em saúde mental. 

Segundo Teixeira e Mota (2011), as tecnologias produzidas pela enfermagem, além de 

gerar novos conhecimentos, acabam atendendo às necessidades de aprimoramento e 

qualificação dos profissionais, repercutindo positivamente na qualidade da assistência 

oferecida por esses atores à sua clientela. 

Neste estudo, adotou-se a compreensão de Merhy (2002), sobre a incorporação das 

tecnologias no interior das práticas assistenciais relacionando-as ao entendimento dos 

processos de trabalho na saúde. Partindo-se da ideia de tecnologia como aquela que envolve 

não só os equipamentos/ferramentas/instrumentos envolvidos na produção, mas também um 

certo saber tecnológico e um “modus operandi”, que inclusive dão sentido ao que será ou não 

a razão instrumental do equipamento. 

Nietsche (2000) propõe uma classificação para as tecnologias, denominando-as de 

Tecnologias Específicas da Enfermagem, estas abrangem sete subcategorias, sendo elas: 

Tecnologias do cuidado, tecnologias de concepção, tecnologias interpretativas de situações de 
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clientes, tecnologias de administração, tecnologias educacionais, tecnologias de processos de 

comunicação e tecnologias de modos de conduta. 

Moreira et al. (2018, p. 15) conceituam Tecnologia Educacional (TE) como um 

“conjunto sistemático de conhecimentos, que tornam possível o planejamento, execução, o 

controle e o acompanhamento envolvendo todo o processo educacional formal ou informal”. 

As TE podem emergir de encontros e entrelaçamentos, dentro de um olhar crítico, 

reflexivo, criador, transformador e multidimensional entre os envolvidos e o espaço em que 

estão inseridos (NIETSCHE et al., 2020). Este tipo de tecnologia contempla não apenas a 

construção e o uso de artefatos ou equipamentos, mas sim um corpo de conhecimentos 

enriquecidos pela ação do homem (MOREIRA et al., 2018). 

Através desta pesquisa foi desenvolvida uma cartilha educativa para a equipe 

multiprofissional, embasada nas fragilidades apontadas pelos profissionais em seu cotidiano 

de trabalho relacionadas às demandas de saúde mental e no conhecimento do perfil de 

usuários de psicotrópicos do município. Busca-se com esta tecnologia, colaborar para a 

qualificação do atendimento aos usuários em sofrimento mental na APS do município de 

Erval Grande-RS. 

Sabe-se que os problemas de saúde mental já acometiam muitas pessoas em nossa 

sociedade (OMS, 2002). Porém, diante do momento em que vivemos de enfrentamento da 

pandemia por Coronavírus, estudos apontam que o desequilíbrio emocional, tornou-se a 

principal consequência desta situação (GOUVEIA et al., 2020). 

Isto denota a importância de as equipes multiprofissionais estarem aptas ao 

atendimento desta demanda nos serviços de saúde, principalmente na APS, foco deste estudo. 

Esta pesquisa está vinculada ao programa de MPEAPS da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (Udesc), à linha de pesquisa Tecnologias do Cuidado (TC) que busca 

investigar, aprimorar e produzir conhecimento e tecnologias para o cuidado em práticas 

avançadas de enfermagem nas redes de atenção, com foco na promoção da saúde. Este estudo 

apresenta relevância social e econômica, uma vez que os objetivos vão ao encontro de um 

processo de trabalho qualificado no serviço, que promoverá qualidade no atendimento 

prestado aos usuários em sofrimento mental atendidos na APS do município em questão, 

produzindo ainda um cuidado integral e resolutivo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Desenvolver e validar uma tecnologia educativa voltada à equipe multiprofissional da 

Atenção Primária à Saúde, com vistas a qualificar o manejo dos usuários em sofrimento 

mental. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Revisão Integrativa 

 

 Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre estratégias de manejo dos usuários 

em sofrimento mental na APS; e 

 Quantificar e descrever as características da produção científica sobre as estratégias de 

manejo dos usuários em sofrimento mental na APS. 

 

2.2.2 Quantitativos 

 

 Conhecer o perfil dos usuários de medicamentos psicotrópicos. 

 

2.2.3 Qualitativos 

 

 Identificar as potencialidades e as fragilidades existentes no manejo dos usuários em 

sofrimento mental na APS; e 

 Descrever as situações mais comuns em saúde mental e os transtornos mentais de 

difícil manejo que são atendidos na APS. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A seguir será apresentada uma Revisão Narrativa de Literatura (RNL) a cerca da 

temática envolvida neste estudo. 

De acordo com Brum et al. (2015) a RNL pode ser caracterizada como de caráter 

amplo, a qual se propõe a descrever o desenvolvimento de determinado assunto, sob o ponto 

de vista teórico ou contextual, mediante análise e interpretação da produção cientifica 

existente. 

 

3.1 ALGUNS CONCEITOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL 

 

Brasil (2013), Oliveira et al. (2017) e Salimenta et al. (2016), a compreensão do 

conceito de saúde mental vai além do enfoque exclusivo às doenças, mas diz respeito a toda 

complexidade e singularidade presentes nas diversas esferas que compõem cada indivíduo, 

correspondendo ainda, a um estado em que a pessoa consegue manter-se em harmonia 

consigo e nas relações sociais que estabelece, apesar das adversidades cotidianas. 

Brasil (2013, p. 11) “a saúde mental não pode ser dissociada da saúde geral”. Deste 

modo, Alfena (2015) destaca que ela faz parte do cuidado de usuários hipertensos e 

diabéticos, de crianças de baixo peso, de mulheres poliqueixosas, da abordagem a famílias em 

momentos de crise, do trabalho com as escolas de crianças com dificuldades de 

aprendizagem, na discussão com a comunidade sobre uso abusivo de álcool e drogas. Ela é 

parte do apoio à população na superação de condições sociais adversas, sejam elas crônicas ou 

agudas. 

O sofrimento mental teve diferentes concepções ao longo da história, desde uma visão 

como algo confuso, causado por “maus espíritos”, bem como gerador de desorganização 

familiar, desordem social e perigo para a sociedade (FOUCAULT, 2004). 

Segundo Brasil (2013) e Cassel (2004), o sofrimento mental é um fenômeno 

multidimensional e sistêmico, que pode ser compreendido como uma ameaça de ruptura da 

identidade da pessoa, ou seja, nem sempre o sofrimento mental é uma doença, apesar de 

comumente estar associado aos casos de transtornos mentais graves, como as psicoses. 
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Com relação aos TMs, existem definidos critérios diagnósticos que são descritos na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-

11)5 que totalizam 21 grupos de transtornos: 

 

 Transtornos do neurodesenvolvimento; 

 Esquizofrenia ou outros Transtornos psicóticos primários; 

 Catatonia; 

 Transtornos de Humor; 

 Ansiedade ou transtornos relacionados ao medo; 

 Transtornos obsessivo-compulsivos ou relacionados; 

 Transtornos especificamente relacionados ao estresse; 

 Transtornos dissociativos; 

 Alimentação ou transtornos alimentares; 

 Transtornos de eliminação; 

 Distúrbios de sofrimento corporal ou experiência corporal; 

 Transtornos devido ao uso de substâncias ou comportamentos viciantes; 

 Transtornos de controle de impulso; 

 Comportamento perturbador ou distúrbios dissociais; 

 Transtornos de personalidade e traços relacionados; 

 Transtornos parafílicos; 

 Transtornos factícios; 

 Distúrbios neurocognitivos; 

 Transtornos mentais ou comportamentais associados à gravidez, parto e 
puerpério; 

 Fatores psicológicos ou comportamentais que afetam distúrbios ou doenças 

classificadas em outra parte; e 

 Síndromes mentais ou comportamentais secundárias associadas a transtornos ou 

doenças em outra parte (OMS, 2019). 

 

Os distúrbios relacionados ao sono foram categorizados no capítulo 7, do CID-11 e 

totalizam oito grupos: 

 

 Transtornos de insônia; 

 Transtornos de hipersonolência; 

 Distúrbios respiratórios relacionados ao sono; 

 Transtornos de sono-vigília de ritmo circadiano; 

 Distúrbios do movimento relacionados ao sono; 

 Transtornos de parassonias; 

 Outros distúrbios de sono-vigília especificados; e 

 Distúrbios sono-vigília não especificados (OMS, 2019). 

 

O Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) publicado pela 

Associação Psiquiátrica Americana, também costuma ser utilizado para diagnosticar os TMs 

(ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014). 

                                                
5 O CID-11 entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. 
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Ainda dentro do conjunto de doenças mentais existentes, têm-se os Transtornos 

Mentais Comuns (TMC), que são aqueles considerados menos rigorosos, difusos e 

inespecíficos em comparação com outros quadros definidos pelos sistemas classificatórios e 

diagnósticos vigentes, são também, socialmente menos perturbadores e foram conceituados 

por Goldberg e Huxley (1992), para caracterizar um conjunto de sintomas não psicóticos 

como a insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas 

somáticas, que designam situações de sofrimento mental (MORAIS; SEGRI, 2011; 

MURCHO; PACHECO; NEVES DE JESUS, 2016; SOUZA et al., 2017). 

Diante de tais critérios diagnósticos para as doenças mentais, cabe ressaltar que o 

número de pacientes com queixas inespecíficas relacionadas ao sofrimento mental, como a 

tristeza e a ansiedade, são os quadros mais frequentemente encontrados na APS (FROSI; 

TESSER, 2015). 

Apesar da prevalência dos atendimentos na APS serem por TMC, no Brasil, 3% da 

população sofre com Transtornos Mentais Graves (TMG) e persistentes e 6% têm transtorno 

psiquiátrico grave provocado por uso de álcool ou de outras drogas. Os TMG são mais 

incapacitantes e atendem a três condições: diagnóstico médico, que inclui distúrbios 

psicóticos (excluindo orgânicos) e alguns distúrbios da personalidade, período de duração da 

doença e tratamento ao longo de dois anos e por fim presença de incapacidade, entendida 

como dificuldade moderada ou severa do funcionamento global (trabalhista, social e família) 

(PORCAR et al., 2015; SANTOS, 2010). 

De acordo com o Ministério da Saúde da Europa (EUROPA, 2007) estima-se que 

entre 40% e 90% das pessoas que sofrem de problemas mentais permanecem em contato 

próximo ou morando com parentes, pois a partir do novo modelo de atenção à saúde mental, 

focado na prática ambulatorial, começa haver um cuidado compartilhado da pessoa com TMG 

entre os profissionais de saúde (atendimento formal) e cuidadores familiares (cuidado 

informal). As famílias passam então a assumir um papel ativo no cuidado de seu membro 

familiar doente conjuntamente com as equipes de saúde. 

A partir de tais conceitos questiona-se afinal o que seria então saúde mental. Para a 

OMS, não existe uma definição oficial de saúde mental, pois diferenças culturais, julgamentos 

subjetivos e teorias relacionadas afetam o modo como a saúde mental é conceituada. Assim, 

saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou 

emocional e pode incluir a capacidade de um indivíduo apreciar a vida e procurar um 

equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica (OMS, 2002). 
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Já segundo Saraceno (2001, p. 145), saúde mental “[...], é entendida como algo 

complexo, que considera as dimensões psicológicas e sociais da saúde e os fatores 

psicossociais que determinam saúde e doença.” De modo que quando as pessoas convivem de 

forma desequilibrada em sociedade, incapazes de converter suas possibilidades em realidades, 

têm-se caracterizada a doença mental (WAIDMAN et al., 2012). 

Tais conceitos nos permitem compreender que a abordagem das alterações mentais, 

sejam elas enquadradas nas situações descritas como sofrimento mental comum ou nos casos 

de transtornos graves e persistentes, como as psicoses, possam adquirir maior inteligibilidade 

e estratégias de ação mais racionais, abrangentes, e menos iatrogênicas. Considera-se 

fundamental que o profissional da APS esteja atento às diversas dimensões do paciente que se 

apresenta a sua frente (CASSEL, 2006 apud BRASIL, 2013). 

Diante do exposto, pode-se afirmar que é fundamental os investimentos para 

prevenção e promoção da saúde mental a fim de reduzir a quantidade de incapacidades e de 

comprometimentos decorrentes desses transtornos, pois a maioria dos transtornos mentais é 

tratável ou evitável (SANTOS, 2010). 

 

3.2 A HISTÓRIA DO CUIDADO AOS USUÁRIOS EM SOFRIMENTO MENTAL 

 

Ao considerar a história da saúde pública no Brasil a partir da década de 1960, é 

possível descrever importantes acontecimentos relativos à saúde mental, como a Reforma 

Psiquiátrica que teve sua origem em 1980 e caracterizou-se pela substituição do modelo 

hospitalocêntrico por sistema extra-hospitalares de cuidado aos usuários em sofrimento 

mental, através do desenvolvimento de programas e serviços alternativos, visando a 

integração com serviços comunitários e os demais serviços de saúde, resgatando a autonomia 

e a ressocialização destes pacientes (MARQUES et al., 2018). 

A proposta que hoje está consolidada como uma das diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Mental em nosso país – a inclusão das ações de saúde mental na APS pode ter 

começado a ser desenhada desde 1990, quando a Declaração de Caracas privilegiou os 

sistemas locais de saúde como espaço para o desenvolvimento das ações de saúde mental, 

sendo que na II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1992, também foi 

enfatizada a importância da aproximação com a comunidade, tendo como eixo os princípios 

da desinstitucionalização e do SUS (SOUZA, 2012). 

O autor salienta que a III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, 

reiterou a necessidade de ampliar as ações de saúde mental para o eixo territorial e 
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intensificou o debate sobre a importância da reorientação do modelo assistencial. Nesta 

conferência ficou estabelecido que uma estratégia a ser adotada para a reversão do modelo 

assistencial seria a inclusão das ações de saúde mental na atenção primária, o que pode ser 

considerado, como afirma Souza (2012), uma estratégia para se alcançar a integralidade no 

atendimento às questões relacionadas à saúde mental. 

Porém, apesar de todo movimento em prol da mudança na maneira de cuidar dos 

usuários em sofrimento mental, foi somente em 2001, que a Lei nº 10.216 foi sancionada, 

afirmando os direitos das pessoas em sofrimento mental e redirecionando o modelo 

assistencial em saúde mental no Brasil (BRASIL, 2013). 

A partir deste marco, se deu a inclusão da saúde mental como prioridade na APS, 

sendo que a atenção primária passaria então, a ser a porta de entrada para o atendimento aos 

usuários em sofrimento mental, com definição de estratégias a partir das necessidades destes e 

das diretrizes da Reforma Psiquiátrica. Tal orientação emergiu devido às características da 

APS (BRASIL, 2013). 

Mendes (2012) considera a existência de sete atributos da APS, sendo quatro 

essenciais e três derivados e afirma que a operacionalização desses atributos é determinante 

para a qualidade da atenção à saúde. O primeiro atributo essencial é o primeiro contato que 

está diretamente relacionado à garantia do acesso do usuário ao serviço de saúde. O segundo 

diz respeito à longitudinalidade que se traduz pela construção de uma relação de confiança 

ao longo do tempo entre a equipe de saúde, a família e sua comunidade. O terceiro atributo 

diz respeito à integralidade que pressupõe o cuidado ao indivíduo e a sua família em suas 

diferentes necessidades, sejam elas no campo da promoção, da prevenção, da cura, da 

reabilitação e na responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à 

saúde. Já o quarto, e último atributo essencial, é a coordenação do cuidado significando a 

garantia da continuidade da atenção de acordo com as necessidades apresentadas pelo 

indivíduo e sua família. 

Quanto aos atributos derivados Mendes (2012), cita a focalização na família como 

sujeito da atenção o que implica a existência de competências para a abordagem 

familiar. O segundo atributo derivado é a orientação comunitária, dado que é nesse espaço 

vivo que a família constrói as suas necessidades de saúde. E por último, a competência 

cultural que coloca na pauta dos serviços de saúde, a busca pelo conhecimento das 

singularidades culturais como elemento potencializador das relações entre a equipe de saúde e 

as famílias. 
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Mendes (2012) dá conta ainda, de que a APS no Brasil atravessou diversos ciclos e a 

ESF representa o sétimo ciclo de desenvolvimento da saúde pública brasileira. O Programa 

Saúde da Família (PSF), implantado no Brasil nos primeiros anos da década de 1990, foi 

compreendido inicialmente como um programa setorial da saúde que tinha por objetivo 

proporcionar a universalização do acesso da população brasileira à atenção à saúde. Contudo, 

em 1997, o Ministério da Saúde, já definia o PSF como estratégia de organização da APS. 

Passados quase vinte anos, a hoje denominada ESF amadureceu, e segundo Andrade, Barreto 

e Bezerra (2009) pode-se considerar a experiência brasileira de ESF como um modelo 

coletivo de atenção primária, para quem está colocada a responsabilidade de promover a 

integração das redes assistenciais do SUS, dentre elas a rede de serviços de atenção à saúde 

mental. 

Assim a articulação entre a saúde mental e a ESF deve ter como princípios: a noção de 

território, a organização de uma rede de saúde mental, a intersetorialidade, 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, bem como desinstitucionalização, promoção da 

cidadania e construção de uma autonomia possível aos usuários em sofrimento mental e seus 

familiares, incluindo rotineiramente, entre seus serviços essenciais: a identificação precoce de 

TM, o tratamento dos TMC, o manejo de pacientes psiquiátricos à referência para outros 

níveis de atenção quando necessário, dedicando ainda um olhar às necessidades físicas destes 

usuários e por fim, realizar a prevenção e promoção da saúde neste âmbito (BRASIL, 2013; 

MACEDO et al., 2017; WENCESLAU; ORTEGA, 2015). 

De acordo com Silva (2014) cabe aos profissionais da ESF, com suas amplas e 

complexas responsabilidades no território, o acolhimento e também o acompanhamento das 

demandas em saúde mental. Não tanto dos psicóticos em crise, mas dos queixosos de toda 

sorte de problemas diários, que produzem sofrimento psíquico e lhes enche de dor a vida, 

acabando por vezes, por se instalar em seu corpo, dores que se expressam sob os mais 

diversos matizes. 

Diante de tal colocação, torna-se relevante que os profissionais de saúde compreendam 

que não se pode dissociar a saúde mental da saúde geral, tornando-se necessário reconhecer 

que as demandas de saúde mental, estão presentes em diversas queixas relatadas pelos 

pacientes que chegam aos serviços de saúde, em especial na APS. Cabe então, aos 

profissionais o desafio de perceber e intervir sobre estas questões (BRASIL, 2013). 

Portanto, logo, vê-se que a construção de terapêuticas e intervenções é elaborada no 

dia a dia dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos produzem ferramentas e 

estratégias para dividir e estabelecer juntos o cuidado em saúde (SALIMENA et al., 2016). 
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Dentro do contexto das equipes de ESF, insere-se o enfermeiro, que diante das 

transformações do modelo de cuidado aos usuários em sofrimento mental, exerce papel 

fundamental na prestação do cuidado. Seus atendimentos devem ter como eixo prioritário a 

integralidade, com foco na valorização e manutenção da cidadania dos usuários, sendo 

orientados pela promoção e produção de vida e saúde (BRASIL, 2013). 

Buscando fortalecer os atendimentos em saúde mental na APS, o Ministério da Saúde 

através da Portaria nº 3,088 de dezembro de 2011, instituiu as Redes de Atenção Psicossocial 

(RAPS), para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2011). 

A criação da RAPS possui como finalidade promover uma articulação integrada e 

ampliada no território, através da criação de parcerias intersetoriais e intervenções 

transversais de outras políticas públicas. Essa articulação em rede propunha também superar a 

centralidade de cuidados aos portadores de sofrimento mental, oferecendo dinamismo e 

flexibilidade aos serviços, sendo resolutiva na assistência, pois se entende que essa lógica de 

funcionamento, concretiza a implementação do modelo de atenção psicossocial (OLIVEIRA 

et al., 2017). 

Através da Portaria nº 154 de 2008, criaram-se os Núcleos Ampliados de Saúde da 

Família e Atenção Básica (NASF-AB) e instituiu-se seu financiamento. O objetivo destas 

equipes era oferecer apoio matricial a um número fixo de equipes de saúde da família, em 

alguns eixos temáticos prioritários: atividades físicas e/ou práticas corporais; práticas 

integrativas e complementares (PICS); reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; 

saúde da criança; saúde da mulher; e assistência farmacêutica. No entanto, sobre a 

composição da equipe, a portaria fazia a seguinte recomendação: Tendo em vista a magnitude 

epidemiológica dos transtornos mentais, recomenda-se que cada NASF contasse com pelo 

menos um profissional da área de saúde mental (BRASIL, 2008). 

O apoio matricial funciona como um dispositivo assistencial pedagógico, aumentando 

o leque de possibilidades de assistência prestada pelo SUS aos usuários em sofrimento 

mental, bem como aos seus familiares. Este apoio proporciona ainda, um suporte aos 

familiares dos usuários atendidos, fazendo com que estes sintam-se amparados no cuidado a 

seu ente querido, possibilitando também, maior resolutividade na assistência prestada 

(GURGEL et al., 2017). 

Hirdes (2015) salienta que o matriciamento é uma prática instituída, sustentada por 

meio das relações personalizadas entre os profissionais das equipes de ESF e os apoiadores, 
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havendo entre estes, um consenso de que o apoio matricial qualifica as intervenções em saúde 

mental, principalmente através das discussões de projetos terapêuticos e dos atendimentos 

conjuntos com as equipes de ESF, tornando desta forma a prática clínica ancorada na 

perspectiva da ampliação da clínica, no paradigma psicossocial e de produção de vida. 

A autora cita ainda, em seu estudo, os princípios profissionais que dão sustentação às 

práticas do matriciamento: a interdisciplinaridade, o acolhimento, o vínculo, a integralidade 

do cuidado, a resolutividade, a acessibilidade e a longitudinalidade. Tais aspectos corroboram 

com os princípios e diretrizes do SUS e da Reforma Psiquiátrica Brasileira, denotando a 

importância desta estratégia no manejo dos usuários em sofrimento mental na APS (HIRDES, 

2015). 

Porém, diversos estudos demonstram que apesar dos pressupostos teóricos, quase 

inexistem práticas de saúde mental nas equipes, sendo que as poucas que existem são focadas 

em uma abordagem exclusivamente biomédica, havendo o risco de uma medicalização 

cotidiana. As razões apontadas para esta observação foram: o desconhecimento da reforma 

psiquiátrica, a falta de capacitação em saúde mental dos profissionais e técnicos da ESF, 

ocasionando despreparo frente à execução de cuidados em saúde mental, gerando nestes 

sentimentos de angústia e impotência, a não identificação por parte da população de 

problemas em saúde mental como prioridades, a falta de condições para o atendimento na 

ESF e a inexistência de uma rede em saúde mental que funcione adequadamente e permita 

uma referência rápida em casos de necessidade (PINTO, 2017; ROTOLI et al., 2019; 

WENCESLAU; ORTEGA, 2015). 

Carvalho e Dimenstein (2004) discorrem que o modelo prioritário de assistência em 

saúde nas UBS é do tipo pronto-atendimento da demanda espontânea, apoiado nessa 

concepção “biologizante” que por ser, na maioria das vezes, ineficaz, possibilita o constante 

retorno dos usuários aos centros de saúde. A consequência disto é o aumento da demanda, da 

produtividade e dos gastos persistindo então, a atenção predominantemente curativa, com 

ações de atendimentos individuais, focadas principalmente nos profissionais médicos e na 

medicalização. 

Pesquisas demonstram que os médicos generalistas falham em detectar ou diagnosticar 

cerca de 50% dos casos de transtornos mentais apresentados aos cuidados primários, tal 

fragilidade é atribuída ao fato dos usuários comumente se apresentarem com sintomas 

somáticos associados, que podem tornar-se erroneamente o principal foco do tratamento, 

implicando em gastos com encaminhamentos e exames desnecessários, ocasionando 

subdiagnósticos, e com frequência sendo inadequadamente tratados, gerando um alto custo 
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social direto e indireto (BOLSONI; ZUARDI, 2015; BORGES; HEGADOREN; MIASSO, 

2015; SILVA, V. et al., 2016b). 

Dimenstein (2004, p. 114-115) ao abordar em seu estudo as questões referentes às 

transformações na política de cuidado dos usuários e sofrimento mental, referenda que 

 

Para a construção de novos sujeitos e práticas em saúde, o cuidado é imprescindível, 
pois revela a mudança de concepção no que se refere ao campo do cuidar. Nosso 

eixo de sustentação é pensar o cuidado como ‘techné’ (arte, para os gregos), ou seja, 

tomar o cuidado como técnica de vida. Tal perspectiva tem implicações importantes, 

pois trata-se de um processo de produção de novas subjetividades entre os 

profissionais e usuários dos serviços de saúde, subjetividade entendida como a 

maneira particular de cada um de sentir, ver e estar no mundo. 

 

A autora salienta que o grande desafio para uma mudança no paradigma da assistência 

psiquiátrica no Brasil, depende de uma reconstrução da subjetividade dos profissionais que 

atuam na área da saúde mental, de modo que estes, se tornem dinamizadores do processo de 

cuidado (DIMENSTEIN, 2004). 

Segundo o ponto de vista de Paim e Almeida Filho (2000), os profissionais de saúde 

devem ser capazes de revolucionar o cotidiano (seu e dos outros) na medida em que acreditam 

na possibilidade do novo surgir, na surpresa; em outras palavras, sujeitos que recusam o 

determinismo absoluto que aniquila os possíveis espaços de liberdade, de criação, de 

diversidade e de um lugar para a subjetividade louca. 

Barros et al. (2019), consideram como fundamentais para uma mudança nas práticas 

de saúde mental na APS, a implementação de processos de Educação Permanente em Saúde 

para os profissionais, embasados nas necessidades dos usuários em sofrimento mental. 

 

3.3 O USO DE PSICOTRÓPICOS COMO TRATAMENTO PARA O SOFRIMENTO 

MENTAL 

 

Freud (1930) já mencionava que as pessoas sempre procuraram medidas paliativas 

para acalmar os sofrimentos e decepções da vida, e entre esses paliativos, existem 

fundamentalmente dois tipos: os sintomas que representam satisfações substitutivas, produtos 

finais de conflitos que levam ao recalque e que diminuem o “sofrer” e substâncias tóxicas que 

nos tornam insensíveis a estes sentimentos. 

A medicalização na saúde mental é uma prática construída socialmente, a partir de 

significados e sentidos atribuídos pelos próprios usuários em sofrimento mental, familiares e 

por profissionais de saúde, sendo conceituada como um processo pelo qual problemas antes 
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não médicos, são definidos ou tratados como problemas médicos. Usualmente, em termos de 

doença, esta prática é considerada essencialmente ruim, pois diminui a competência 

emocional, cognitiva e prática das pessoas e comunidades no controle da maior parte das 

situações de dor, adoecimento, sofrimento e morte, prejudicando a capacidade criativa de 

enfrentamento e normatividade frente às adversidades, oscilações e conflitos do meio e do 

sujeito (CANGUILHEM, 1978; CONRAD, 1992; ILLICH, 1982). 

Carvalho e Dimenstein (2004) consideram que 

 

[...] o consumo de medicamentos tem um significativo impacto na sociedade, haja 

vista constituir o principal meio de combate à doença na prática terapêutica atual e 

também por ter relevante significância em termos econômicos. Aliado a isso, existe 

o fato das consultas médicas resultarem quase sempre numa prescrição, decorrente 

de uma visão limitada da saúde, para a qual o medicamento tornou-se a principal 

ferramenta. 

 

Já Rocha e Werlangue (2013) atribuem o aumento da utilização de psicofármacos 

pelas pessoas nos últimos anos, devido à maior frequência de diagnósticos de transtornos 

mentais na população, à introdução de novos medicamentos no mercado farmacêutico e às 

novas indicações terapêuticas dos fármacos já existentes. 

Os medicamentos psicotrópicos ou psicofármacos são aqueles que agem seletivamente 

no Sistema Nervoso Central (SNC). O uso desses medicamentos tem como objetivo aliviar os 

sintomas ocasionados por algum sofrimento mental, e também a modificação do humor, da 

emoção e do comportamento. Destas categorias de psicofármacos, duas apresentam grande 

importância quando se fala em nível de saúde coletiva e prescrição na APS, sendo elas os 

ansiolíticos (mais especificamente os benzodiazepínicos) e os antidepressivos (BRAGA et al., 

2016; GRASSI; CASTRO, 2015). 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 2020b) 

apresenta uma relação de medicamentos que devem ser disponibilizados pelo SUS, para 

tratamento dos agravos do sistema nervoso. Citam-se alguns destes fármacos utilizados como 

terapêutica para o sofrimento mental e TMs: Ácido valpróico, carbonato de Lítio, 

clonazepam, cloridrato de amitriptilina, cloridrato de biperideno, cloridrato de bupropriona, 

cloridrato de clomipramina, cloridrato de clorpromazina, cloridrato de fluoxetina, cloridrato 

de nortriptilina, clozapina, cloridrato de ziprasidona, decanoato de haloperidol, diazepam, 

haloperidol, hemifumarato de quetiapina, lactato de biperideno, nicotina, olanzapina, 

risperidona e topiramato. 
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De acordo com Frosi e Tesser (2015) a implantação da ESF surgiu como uma proposta 

da superação da tradição medicalizante, substituindo-a por um trabalho voltado à promoção 

da saúde. No qual seus valores, diretrizes, bem como o conceito ampliado de saúde, 

determinação social do processo saúde-doença, empoderamento individual e coletivo, 

sustentabilidade, intersetorialidade, participação popular, entre outros, apontam para uma 

direção desmedicalizante. 

A proximidade com o usuário proporcionada pela ESF pode ser uma chance para uma 

redução da medicalização e reconstrução da autonomia, mas, por outro lado, ainda existe o 

risco de constituir-se em uma força medicalizadora poderosa. Pois, sabe-se que quase a 

totalidade das UBS possui algum fluxo para a renovação de receitas médicas, em geral 

realizada no acolhimento de enfermagem. Esta prática, porém, nem sempre qualifica o 

cuidado, podendo acentuar o enfoque administrativo, deixando de haver uma abordagem 

integral dos profissionais de enfermagem aos pacientes, para fazer-se a renovação de forma 

direta com a farmácia ou médico (FROSI; TESSER, 2015). 

Embora seja indiscutível o benefício relacionado ao uso de psicofármacos como 

tratamento dos TMs, com a grande popularização dos mesmos surgiram questionamentos 

referentes à real necessidade de sua utilização. Em alguns casos os psicofármacos são 

prescritos de forma inadequada às pessoas, sem um diagnóstico de TM específico, existindo 

situações em que o próprio médico não consegue pontuar ao certo o motivo da utilização 

destes medicamentos por seus pacientes. Torna-se fundamental que as pessoas sejam 

orientadas não só quanto à melhor modalidade terapêutica para seu caso, mas também em 

relação à correta utilização desta categoria de medicamentos, visto que o uso inadequado de 

psicofármacos submete a pessoa há riscos à saúde que podem ser graves (BORGES et al., 

2015). 

Alfena (2015) diz que é preciso parar de pensar que psicofármacos são o melhor 

tratamento ou muitas vezes, a única forma de tratar os usuários em sofrimento mental. A 

confiança nestes medicamentos, receitados para todos os descontentes com a vida, tende a 

excluir as outras opções de tratamento. Em vista dos riscos e da eficácia questionável dos 

medicamentos em longo prazo precisamos fazer melhor que isso, devemos lembrar que em 

primeiro lugar, não se deve causar dano à pessoa. 
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3.4 TECNOLOGIAS EM SAÚDE E O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Cada vez mais o SUS tem orientado que sejam desenvolvidas ações voltadas a um 

cuidado pautado em tecnologias leves, como acolhimento, acompanhamento horizontal e 

longitudinal dos usuários, fortalecimento da autonomia, o enfoque na subjetividade, bem 

como, o incentivo à participação das pessoas em atividades comunitárias e grupos de apoio na 

APS (MINOZZO; COSTA, 2013). 

Segundo Rebello et al. (2014), a incorporação de inovações tecnológicas nos modelos 

de ofertas de serviços existentes de saúde mental é apontada como uma das estratégias que 

têm o potencial de reduzir substancialmente o gap de tratamento e, consequentemente, a carga 

de doença produzida pelos transtornos mentais, considerando-as de extrema valia no manejo 

dos usuários com TM. 

Merhy (2002) classifica as Tecnologias em Saúde em três tipos: a “dura”, vinculada 

aos procedimentos e terapêuticas, as quais requerem a utilização de maquinários e seus 

operadores; a “leve-dura”, caracterizada pelos saberes científicos, como a Clínica e a 

Epidemiologia, mediada pelo raciocínio clínico, a exemplo da interação médico-paciente nos 

serviços; e a terceira tecnologia refere-se à “leve”, cujo foco se dá entre o trabalhador e o 

usuário, na produção de suas relações. 

Frosi e Tesser (2015) pontuam opções de tecnologias utilizadas na prática assistencial 

aos usuários em sofrimento mental pelas equipes de ESF na APS, como o acolhimento, o 

projeto terapêutico, os atendimentos domiciliares e os grupos temáticos. 

Outra prática que pode ser considerada como tecnologia leve, voltada ao cuidado desta 

clientela compreende a aplicação do relacionamento terapêutico. Esta estratégia fortalece a 

participação do enfermeiro no manejo dos casos de TM na APS. Este modelo de atendimento 

compreende ações planejadas entre enfermeiro e a pessoa que precisa de ajuda, com objetivos 

definidos e compromisso recíproco. Como terapêutica centrada na pessoa, constitui um 

repertório de saberes e práticas que possibilita o entendimento do ser humano em sua 

complexidade e sua aplicação promove crescimento e mudança de comportamento entre os 

envolvidos (NOBREGA; FERNANDES; SILVA, 2017). 

A escuta qualificada é considerada uma das intervenções que pode ser realizada por 

qualquer profissional da APS no cuidado aos usuários em sofrimento mental. Esta ferramenta 

deve ser a primeira utilizada pela equipe multiprofissional em seu cotidiano de trabalho, sua 
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relevância está no fato de possibilitar às pessoas a oportunidade de contar e ouvir o seu 

sofrimento de outra perspectiva (BRASIL, 2013). 

Alfena (2015) pontua que tanto o acompanhamento psicológico como os exercícios 

físicos têm se mostrado tão eficazes quanto os psicotrópicos para tratar a depressão, e seus 

efeitos são mais duradouros. 

Outras tecnologias leves que vêm sendo empregadas na APS para o cuidado aos 

usuários em sofrimento mental são as PICS. Entende-se que as PICS são práticas de cuidado 

que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção a doenças e recuperação da saúde 

por meio de ações seguras. São empregados recursos naturais no cuidado aos indivíduos, 

recusando o uso de substâncias que não existam na natureza, fugindo do modelo biomédico da 

medicalização (BRASIL, 2006). 

Foi através da Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006, que a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) passou a vigorar no Brasil, 

inicialmente com cinco práticas (BRASIL, 2006). 

Atualmente são reconhecidas vinte e nove práticas que podem ser utilizadas em todos 

os níveis de atenção à saúde do SUS, inclusive na APS: Homeopatia, Apiterapia, Medicina 

Tradicional Chinesa/acupuntura, Constelação familiar, Geoterapia, Imposição das mãos, 

Ozonioterapia, Hipnoterapia, Cromoterapia, Medicina antroposófica, Plantas medicinais, 

Fitoterapia, Termalismo social/crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança 

circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, 

Reiki, Bioenergética, Terapia de Florais, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga 

(BRASIL, 2017). 

A partir de evidências cientificas, o Ministério da Saúde passou a recomendar a 

utilização das seguintes PICS, como práticas auxiliares no tratamento da depressão e 

ansiedade: Acupuntura, auriculoterapia, meditação, yoga, shantala (na infância), práticas 

corporais da medicina tradicional chinesa e aromaterapia. Já para insônia, além destas já 

citadas, inclui-se a fitoterapia (BRASIL, 2020a, 2020b). 

 

3.5 TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

Atualmente vivemos em uma era tecnológica, cuja qual muitas vezes faz com que as 

pessoas possuam uma percepção equivocada da concepção de tecnologia, compreendendo 

esta somente como um produto, máquina ou algo material (NIETSCHE, 2000). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf
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Pode-se entender Tecnologia como os resultados de processos concretizados a partir 

da experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos científicos para a construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade 

de provocar intervenções sobre uma determinada situação prática, devendo todo esse processo 

ser avaliado e controlado sistematicamente (NIETSCHE, 2000). 

Já Merhy (2005) atribui uma subdivisão das tecnologias (leves, leve-dura, duras) em 

três categorias, a saber: Tecnologias Educacionais (TE), Tecnologias Gerenciais (TG) e 

Tecnologias Assistenciais (TA). 

As TE podem ser compreendidas como ferramentas construídas para auxiliar no 

processo de ensino e aprendizado, sendo geralmente utilizadas entre educadores e educandos, 

nos vários processos de educação. Estas tecnologias incluem ainda, os materiais educativos, 

que são considerados como potencializadores das intervenções de saúde e do trabalho da 

equipe, sendo dispositivos permanentes de cuidado, uma vez que podem ser consultadas 

sempre que necessário (MERHY, 2002, 2005). 

As TE podem ser empregadas através de diferentes modalidades como: entrevistas, 

vídeos, aconselhamentos, slides, manuais, cadernetas, jogos educativos, websites, cartilhas, 

softwares e metodologias ativas (ÁFIO et al., 2014; BALBINO; SILVA; QUEIROZ, 2020). 

Recomenda-se que no contexto da enfermagem, as tecnologias sejam produzidas, 

validadas e/ou avaliadas por juízes-especialistas ou pelo público-alvo ao qual se destinam, 

para isso, sugere-se seguir alguns critérios relacionados com a proposta pedagógica à qual 

estão atreladas, como: confiabilidade da representação, confiabilidade conceitual, utilização, 

características pedagógicas, facilidade de uso, características da interface e adaptabilidade 

(TEIXEIRA; MOTA, 2011). 

Nesse estudo, a tecnologia educacional desenvolvida e validada foi uma cartilha 

educativa, sendo definido seu conteúdo após a realização de uma pesquisa de campo, com os 

profissionais de saúde da APS. Nesta, identificou-se as fragilidades no manejo às pessoas em 

sofrimento mental no serviço, obteve-se sugestões de tópicos para comporem a cartilha, além 

de ter sido realizado um levantamento do perfil de usuários de psicotrópicos do município em 

questão, para posteriormente discutir a temática da cartilha à luz da literatura. 

Buscou-se envolver os profissionais em algumas etapas do desenvolvimento da 

cartilha, pois considera-se de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem a 

participação de modo ativo e crítico do público-alvo ao qual se destina promover o ato 

educativo. 
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Pode-se entender as cartilhas educativas como um material voltado a informar 

determinado público sobre algum tema, podendo este ser abordado por meio da divulgação de 

conceitos e mensagens, perguntas e respostas, narrativas em quadrinhos, textos didáticos ou 

informativos (CASTRO; LIMA JUNIOR, 2014). 

Para o desenvolvimento de uma cartilha, alguns princípios devem ser levados em 

conta, sendo eles: linguagem clara e objetiva; visual leve e atraente; adequação ao público-

alvo e fidedignidade das informações. Também, torna-se importante, seguir algumas etapas 

em sua elaboração: 1) Definição do tema; 2) Definição dos tópicos que irão compor a cartilha; 

3) Pesquisa bibliográfica; 4) Elaboração do roteiro; 5) Desenvolvimento da cartilha; 6) 

Impressão do piloto onde é recomendada a validação do material; e, 7) Impressão e 

distribuição (ALMEIDA, 2017). 

 

3.6 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE MENTAL 

 

Ao abordar a temática da educação em serviço, compreende-se que o trabalho em 

saúde exige competências para a prática profissional, que impõe aos profissionais uma 

busca diária e permanente de atualização (SILVERIO, 2008). 

A literatura apresenta três diferentes denominações relacionadas à educação no campo 

profissional sendo: Educação em Serviço (ES), Educação Continuada (EC) e Educação 

Permanente em Saúde (EPS) (VIANA et al., 2015). 

O termo ES foi o primeiro conceito utilizado, como forma de capacitação dos 

profissionais vinculados aos serviços de saúde. A EC é compreendida como o seguimento ou 

extensão do modelo escolar e acadêmico, pautada no conhecimento técnico científico com 

foco em cursos e treinamentos. Porém, apesar de diversas pesquisas ressaltarem sua 

importância, a mesma é considerada uma educação fragilizada no contexto do trabalho, pois 

baseia-se principalmente na transmissão de conhecimentos, sem vinculação necessária com a 

realidade dos serviços (MONTANHA; PEDUZZI, 2010; OLIVEIRA et al., 2011). 

Já a denominada EPS surgiu em meados da década de 1980, tendo sido disseminada 

pelo Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Organização Pan Americana de 

Saúde (OPAS) (ROVERE et al., 1994). 

A EPS se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 

práticas profissionais, podendo ser compreendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 

acontece no cotidiano dos profissionais e das organizações, sendo realizada a partir dos 
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problemas enfrentados no cotidiano de trabalho, levando em consideração os conhecimentos e 

as experiências que os profissionais já têm (BRASIL, 2009). 

No Brasil, após a implantação do SUS e dos desafios assumidos, a formação dos 

profissionais de saúde passou a ter maior relevância. No texto da Constituição Federal (Artigo 

200), fica estabelecido que “ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde” (BRASIL, 

1988). 

Foi através da Portaria nº 1,996 de 20 de agosto de 2007, que houve a adequada 

normativa para a organização dos processos de gestão da educação na saúde, nas diferentes 

esferas de gestão (BRASIL, 2007). 

Porém, somente em 2009, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (PNEPS), formulada com base em ideologias e movimentos de mudança na 

educação na saúde, que buscam transformar as práticas profissionais e a organização do 

trabalho a partir da incorporação do ensino ao cotidiano dos serviços, abrangendo as 

necessidades de saúde das pessoas e populações (BRASIL, 2009). 

Merhy (2002), ao discorrer sobre a temática da EPS, ressalta que é necessário 

trabalhar a micropolítica do trabalho vivo, visando a perspectiva de uma mudança 

institucional nos serviços de saúde, considerando fundamental a estratégia da EPS para 

reduzir a dimensão centrada no profissional e nos procedimentos (tecnologia dura, leve-dura), 

tornando possível o encontro dos profissionais com os pacientes, mais humanizado, 

ocasionando um maior compromisso com a ação de cuidar. 

O principal desafio da EPS é estimular o desenvolvimento da consciência nos 

profissionais sobre seu contexto, e a sua responsabilidade em manter seu processo permanente 

de capacitação. Uma vez que na formação, principalmente dos profissionais de enfermagem, 

os programas de capacitações são voltados para áreas específicas, e a atualização técnico-

científica é considerada apenas um dos aspectos da qualificação das práticas profissionais. É 

relevante então, que a formação dos profissionais englobe aspectos de produção de 

subjetividade, habilidades técnicas e de pensamento crítico sobre a prática exercida 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

Entende-se que, tão importante quanto a mudança no modelo de assistência às pessoas 

em sofrimento mental, está a formação dos profissionais de saúde para a prática do cuidado a 

esta demanda. Cabendo não só a enfermagem, mas a toda equipe multiprofissional a educação 

permanente. Pois através da ampliação do conhecimento se tornará possível uma construção e 

reconstrução do atendimento ofertado em saúde mental nos serviços (COSTA et al., 2017).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação. Neste método os atores implicados participam na 

resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo 

na ação. Os pesquisadores exercem um papel articulador e facilitador em contato com os 

interessados (THIOLLENT, 2011). 

Neste estudo, identificou-se o perfil de usuários de psicotrópicos do município de 

Erval Grande-RS, bem como, através da participação de alguns profissionais da equipe 

multiprofissional da APS, evidenciou-se as potencialidades e fragilidades existentes no 

manejo dos usuários em sofrimento mental deste município, e coletou-se sugestões de temas 

para compor uma tecnologia educativa. A pesquisa-ação propiciou o desenvolvimento de uma 

cartilha impressa e digital para auxiliar os profissionais na prática de um cuidado qualificado 

e resolutivo a esta demanda. 

O estudo compreendeu cinco etapas adaptadas de Thiollent (2011): 1) Fase 

exploratória: realizada pela busca de estratégias que podem ser utilizadas para o manejo dos 

usuários em sofrimento mental, mediante uma revisão integrativa; e pela identificação do 

perfil de usuários de psicotrópicos do município de Erval Grande-RS; 2) Campo de 

observação e representatividade qualitativa: realizada pela identificação das potencialidades e 

fragilidades apontadas pela equipe multiprofissional em seu cotidiano de trabalho para atender 

os usuários em sofrimento mental; 3) Coleta de dados: realização de entrevistas individuais e 

uma roda de conversa presencial com os participantes da pesquisa para apresentação e 

discussão dos dados referentes ao perfil de usuários de psicotrópicos; 4) Aprendizagem, saber 

formal/informal: nessa etapa foi realizado o planejamento da cartilha, a elaboração e 

validação; 5) Divulgação externa: realização da segunda roda de conversa para entrega e 

discussão da cartilha educativa pelos profissionais e divulgação da mesma, através de artigos 

e apresentação em eventos científicos. Para melhor compreensão das etapas percorridas, 

apresenta-se o Fluxograma 1. 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas da pesquisa 

 Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Thiollent (2011) conceitua a pesquisa-ação como um estudo social, com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual a pesquisadora e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Para organizar as etapas 

da pesquisa-ação, o autor sugere que o pesquisador siga um roteiro que contempla doze fases, 

como “ponto de partida”, salientando ainda, que este não deve ser visto como exaustivo ou o 

único possível. 

Considerando-se a importância do roteiro na organização da pesquisa-ação e visando a 

melhor compreensão deste estudo, apresenta-se no Quadro 1, as doze fases percorridas. 

 

  

5) Divulgação externa: Roda de conversa para avaliação da cartilha educativa 
pelos profissionais; Artigos científicos;

Apresentação do estudo em eventos científicos.

4) Aprendizagem, saber formal/informal: Planejamento, elaboração e 
validação da cartilha educativa.

3) Coleta de dados: Entrevista individual e roda de conversa com equipe 
multiprofissional.

2) Campo de observação e representatividade qualitativa: Identificação das 
potencialidades e fragilidades do atendimento prestado aos usuários em 

sofrimento mental, principais TMs atendidos e situações em saúde mental de 
difícil manejo.

1) Fase exploratória: Revisão Integrativa e identificação do perfil de usuários de 
psicotrópicos.
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Quadro 1 – Descrição do roteiro da pesquisa-ação adaptado 

(continua) 

FASES  CONCEITO AÇÃO NA PESQUISA 

1. Fase exploratória Descobrir o campo da pesquisa e 

interessados, fazer um diagnóstico da 

situação, dos problemas prioritários e 

eventuais ações. 

APS do município de Erval Grande-

RS; 

Elevado número de usuários de 

psicotrópicos; 

Prática baseada no modelo 

biomédico; 

Desenvolvimento e validação da 
cartilha. 

2. O tema da pesquisa É a designação do problema prático e da 

área de conhecimento a serem abordados. 

Prática de cuidado aos usuários em 

sofrimento mental baseada no 

modelo biomédico; 

Temática abordada na pesquisa: 

saúde mental. 
3. A colocação dos 

problemas 

Definição da problemática. Elevado número de usuários de 

psicotrópicos e fragilidades no 

manejo dos usuários em sofrimento 

mental na APS do município de 

Erval Grande-RS. 

4. O lugar da teoria Referencial teórico. Referencial teórico sobre sofrimento 

mental na APS. 

5. Hipóteses Suposições formuladas pelo pesquisador a 

respeito de possíveis soluções para o 

problema da pesquisa. 

Não se aplica. 

6. Seminário 
 

Reuniões entre pesquisador e membros 
significativos dos grupos implicados no 

problema sob observação. 

Roda de conversa entre a 
pesquisadora e os participantes do 

estudo. 

7. Campo de observação, 

amostragem e 

representatividade 

qualitativa. 

É a delimitação do campo de observação 

empírica, no qual se aplica o tema da 

pesquisa, é o objeto de discussão entre o 

pesquisador e os interessados, a amostragem 

pode ser realizada aleatoriamente ou por 

amostragem. 

APS do município de Erval Grande-

RS; 

Usuários que retiraram determinados 

psicotrópicos na farmácia da UBS, 

no período delimitado por este 

estudo; 

Três médicos, três enfermeiros, uma 

psicóloga e três técnicos de 

enfermagem que atuam na APS do 

município de Erval Grande-RS. 

8. Coleta de dados Estratégia para coletar dados da pesquisa. Amostragem quantitativa: 
Perfil dos usuários de psicotrópicos: 

Sistema de informática da farmácia 

e cadastros individuais do sistema de 

informática da UBS. 

Amostragem qualitativa: 

Profissionais: 

Entrevistas individuais, com roteiro 

de questões semiestruturadas; 

Roda de conversa; 

Gravação de áudio. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 1 – Descrição do roteiro da pesquisa-ação adaptado 

(conclusão) 
FASES  CONCEITO AÇÃO NA PESQUISA 

9. Aprendizagem Forma de disseminar 

conhecimento.  

Realização de roda de conversa 

com os participantes. 

10. Saber formal/informal Meios de saberes. Compartilhamento de saberes entre 

a pesquisadora e os participantes do 

estudo. 

11. Plano de ação Ação a ser desenvolvida.  Desenvolvimento e validação de 

uma cartilha educativa para equipe 

com tópicos a serem definidos 

entre a pesquisadora e os 

profissionais. 

12. Divulgação externa Meios de divulgar a pesquisa. Desenvolvimento e validação da 

cartilha educativa; 

Artigos científicos; 
Apresentação do estudo em eventos 

científicos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os detalhamentos sobre o método estão inseridos no próximo capítulo, dentro de cada 

produto científico gerado. 

 

4.2 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Em relação às questões éticas, a pesquisa obedeceu aos critérios éticos estabelecidos 

na Resolução nº 466/12 e Resolução nº 510/2016. Antes de ser executado foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Udesc e aprovado com o número de parecer nº 

4.407.279 em 18 de novembro de 2020 (Anexo A). Após aprovação do CEP, para obtenção 

das informações relacionadas ao perfil dos usuários de psicotrópicos, a pesquisadora explicou 

ao Secretário Municipal de Saúde de Erval Grande-RS, os objetivos da pesquisa e solicitou 

autorização para acessar os dados de dispensação de psicotrópicos do sistema informatizado 

da farmácia e posteriormente as fichas cadastrais dos usuários no sistema informatizado da 

UBS. Desta forma, os usuários não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), pois foram utilizados na pesquisa somente os dados sociodemográficos e os 

fármacos utilizados por estes, sem haver acesso a dados clínicos ou prontuários. 

Posteriormente, foram convidados a participarem da pesquisa oito profissionais de 

saúde, os três médicos, dois enfermeiros, uma psicóloga e dois técnicos de enfermagem. A 

pesquisadora explicou aos convidados, o objetivo da pesquisa, bem como de que forma se 

daria a participação destes, que seria através de uma entrevista individual e da participação em 
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duas rodas de conversa presenciais. Após os convidados terem aceitado participar da 

pesquisa, assinaram o TCLE e o Termo de Consentimento para Uso de Imagem e Voz. 

A identidade de cada profissional participante foi preservada, sendo organizada da 

seguinte forma: conforme a categoria profissional, eles foram identificados com as iniciais E 

(enfermeiros), M (médicos), P (psicóloga), TE (técnicos de enfermagem), seguidas de 

numeração, ex: E1, E2, M1, M2, P1, TE 1, TE 2, respectivamente. 

Os juízes-especialistas foram identificados com a letra J (Juiz), seguido de um número 

ordinal (J1, J2, J3...), e o público-alvo (profissionais de saúde) foi identificado com a letra P 

(Profissional), seguido de um número ordinal (P1, P2, P3...). Para a validação de conteúdo, 

aparência e pelo público-alvo foi enviado via e-mail aos juízes e/ou profissionais de saúde, 

uma carta convite (Apêndice A e B) explicando sobre o estudo e convidando-os a 

participarem. Após a aceitação encaminhou-se por e-mail, conforme o tipo de juiz, o 

formulário eletrônico criado via Google Forms, composto pelo TCLE, ficha de caracterização 

do juiz (Apêndices C, D e E) e bloco com questões avaliativas para a validação de conteúdo 

e/ou aparência (Apêndices F, G e H), a cartilha foi anexada em PDF. 

Em relação aos juízes-especialistas e o público-alvo os riscos de participação nesta 

pesquisa foram considerados mínimos, tanto imediatos quanto posteriores no plano individual 

ou coletivo, relacionados a todas as dimensões do ser humano, pois envolveu a aplicação de 

um questionário avaliativo via Google forms. Podendo ocorrer algum desconforto de não 

saber avaliar alguma parte do roteiro de validação, ou se cansar, pelo tempo despendido para 

preenchimento. Caso isso ocorresse, os juízes e profissionais poderiam interromper sua 

participação e continuar posteriormente, se assim desejassem, ou também poderiam procurar 

às pesquisadoras responsáveis para conversar sobre seu desconforto. 

A princípio os juízes-especialistas não foram beneficiados diretamente, mas foi 

enviado ao término do processo de validação uma Declaração de Emissão de Parecer. 

Destaca-se que foi garantido aos participantes da pesquisa, o direito de recusar-se a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da mesma, sem penalização alguma.  

Todo o material resultante da pesquisa ficará em posse da pesquisadora, guardado em local 

seguro, por um período de cinco anos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A realização deste estudo propiciou o desenvolvimento de quatro capítulos de livros e 

três manuscritos que configuram produtos bibliográficos do TCC, além da cartilha educativa e 

do folder (produtos técnicos), que juntos respondem aos objetivos do estudo. Destaca-se que 

os produtos seguem a Classificação de Produção Técnica da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de 2020. 

Produto Técnico 1 – Cartilha Educacional – SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA: APRIMORANDO O CONHECIMENTO PROFISSIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÁTICA ASSISTENCIAL DE QUALIDADE. 

Produto Bibliográfico 1 – Capítulo de livro – ESTRATÉGIAS DE CUIDADO A 

USUÁRIOS EM SOFRIMENTO MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA. 

Produto Bibliográfico 2 – Artigo científico – ANÁLISE DO PERFIL DE 

USUÁRIOS DE PSICOTRÓPICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 

Produto Bibliográfico 3 –Capítulo de livro – A PRÁXIS DO CUIDADO EM 

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM OLHAR DOS PROFISSIONAIS. 

Produto Bibliográfico 4 – Artigo científico – FRAGILIDADES NO CUIDADO EM 

SAÚDE MENTAL NA PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

E A BUSCA POR UMA ASSISTÊNCIA QUALIFICADA. 

Produto Bibliográfico 5 – Artigo científico – CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE 

CARTILHA EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O CUIDADO 

EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

Produto Bibliográfico 6 – Capítulo de Livro – TECNOLOGIAS DE CUIDADO 

EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (Apêndice I). 

Produto Bibliográfico 7 – Capítulo de Livro – CONSTRUÇÃO DE UMA 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOBRE O USO DE ERVAS E PLANTAS MEDICINAIS 

NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE COVID-19 (Apêndice J). 

Produto Técnico 2 – Folder – A UTILIZAÇÃO DE ERVAS E PLANTAS 

MEDICINAIS COMO FORMA DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE 

COVID-19 (Apêndice K). 
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5.1 PRODUTO TÉCNICO 1 – CARTILHA EDUCACIONAL – SAÚDE MENTAL NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA: APRIMORANDO O CONHECIMENTO PROFISSIONAL PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÁTICA ASSISTENCIAL DE QUALIDADE 

 

A cartilha na íntegra está disponível em: 

https://www.ervalgrande.rs.gov.br/noticias_ver.php?id_noticia=5353. 

https://www.ervalgrande.rs.gov.br/noticias_ver.php?id_noticia=5353
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5.2 PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 1 – CAPÍTULO DE LIVRO – ESTRATÉGIAS DE 

CUIDADO A USUÁRIOS EM SOFRIMENTO MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano de 2008 destacou a importância da 

integração de ações de saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS), recomendando 

desta forma, que os serviços de saúde se organizassem de modo, a incluir como parte dos 

cuidados primários a saúde mental (OMS, 2008). 

No Brasil, a APS, primeiro nível constituinte do Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio de suas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e das equipes de Estratégia Saúde da Família 

(ESF), passou a ser a principal porta de entrada para o atendimento aos indivíduos em 

sofrimento mental (BRASIL, 2013; SILVA, G. et al., 2017). 

O sofrimento mental pode ser caracterizado por sintomas ou queixas psicossomáticas, 

que não se enquadram como outras patologias descritas no Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais (DSM) e/ou na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas (CID). Apesar disto, algumas categorias da literatura especializada são utilizadas 

para classificar esse conjunto sintomatológico em algum diagnóstico, como por exemplo, no 

termo Transtornos Mentais Comuns (TMC) (MEDEIROS, 2019). 

Para Silva, G. et al. (2017, p. 406) “o sofrimento mental também compreende as 

condições crônicas do transtorno mental, tais como a esquizofrenia, a depressão e outras 

patologias nosologicamente descritas.” 

Entende-se que estes quadros psicossomáticos, não deveriam fazer parte de nenhuma 

classificação diagnóstica, pois são formas de as pessoas expressarem algum sofrimento 

relacionado ao seu contexto de vida, e que, se forem analisadas à luz do paradigma 

biomédico, não serão compreendidas em sua totalidade. Porém, são frequentes, os casos em 

que o sofrimento mental é analisado e tratado como patologia, sendo medicalizado 

(MEDEIROS, 2019). 

Atualmente tem sido preconizado o uso de tecnologias leves, como o acolhimento, a 

escuta qualificada, os grupos, dentre outras no cuidado às demandas de saúde mental na APS, 

pois estas práticas relacionam-se com a dimensão subjetiva dos indivíduos, atuando a partir de 

um processo complexo nos mais diversos aspectos da mente humana, trazendo à tona as 

situações a serem enfrentadas, construindo um emaranhado de fragilidades, potencialidades, 
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contradições, consensos e desafios (ÁVILA; SINIAK, 2017; CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 

2018; FRANCO; MERHY, 2012, 2013). 

O emprego das tecnologias leves no cuidado aos usuários em sofrimento mental possui 

o potencial de melhorar o acesso e a qualidade da assistência prestada, denotando ainda, um 

comprometimento por parte dos profissionais de saúde com a lógica da integralidade e do 

novo modelo de assistência a esta clientela no SUS (ÁVILA; SINIAK, 2017; CAMPOS; 

BEZERRA; JORGE, 2018). 

A partir do redirecionamento do modelo de assistência em saúde mental, abriu-se um 

leque de diversas ações terapêuticas que podem ser desenvolvidas pelos enfermeiros. Como 

exemplo, pode-se citar o relacionamento terapêutico, que pode ser considerado uma 

tecnologia do cuidado de enfermagem, a ser utilizado tanto para pessoas com condições 

graves e persistentes, como aqueles com queixas leves, compatíveis com o TMC (NÓBREGA 

et al., 2017). 

Porém, apesar de tais recomendações, o estudo de Silva, G. et al. (2017) indica que a 

articulação das ações de saúde mental na APS ainda representam desafios, que contemplam a 

falta da garantia de acessibilidade destas pessoas em sofrimento a uma rede de cuidados e no 

reestabelecimento de seus laços socioafetivos na comunidade. 

Diante de tais colocações, o objetivo da presente pesquisa configura-se em identificar 

estratégias que auxiliem no cuidado de usuários em sofrimento mental. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que faz parte da primeira etapa de 

uma pesquisa-ação, desenvolvida em cinco etapas, adaptadas de Thiollent (2011). Segundo 

Teixeira e Mota (2011, p. 21) o método da revisão integrativa “é um recurso que proporciona 

a incorporação das evidências de estudo a partir de um tema de interesse para a prática da 

enfermagem”. 

Desta forma, esta revisão integrativa busca identificar, analisar e sintetizar resultados 

de diferentes estudos sobre a temática da saúde mental na APS. Para desenvolvê-la utilizou-se 

o Protocolo para Desenvolvimento de Revisão Integrativa proposto por Zocche et al. (2020). 

Foram percorridas as seguintes etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca da 

literatura, coleta de dados, caracterização (tipo, método, nível de evidência, área do 

conhecimento, país de origem), análise crítica dos estudos incluídos, resultados, discussões e 

conclusões (ZOCCHE et al., 2020). 
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Nesta revisão foram utilizados estudos publicados nos anos de 2015 a abril de 2020. 

Este intervalo temporal justifica-se por considerar que neste período os trabalhos publicados 

são condizentes com o atual cenário da saúde mental mundial. Todo material foi selecionado 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Publicações Médicas (Pubmed). Os 

dados recolhidos foram organizados e tabulados para análise, utilizando-se o software 

Microsoft Excel®. 

A busca foi realizada entre os meses de março a abril de 2020, na BVS e no Portal de 

Periódicos da Capes, por meio dos seguintes cruzamentos de descritores em português: 

Sofrimento mental AND Atenção Primária à Saúde AND Cuidado de enfermagem; 

Medicalização AND Cuidado AND Atenção Primária à Saúde; Atenção Primária à Saúde 

AND Assistência à saúde mental AND Estratégia Saúde da Família. Para a busca na Pubmed, 

foram utilizados os seguintes descritores na língua inglesa: Mental suffering AND Primary 

Health Care AND Nursing care; Medicalization AND Mental suffering AND Primary Health 

Care; Primary Health Care AND Mental health assistance AND Family Health Strategy. 

Para seleção dos estudos foram adotados alguns critérios de inclusão e exclusão. 

Foram inclusos: estudos nas línguas espanhola, inglesa e portuguesa, artigos completos 

gratuitos publicados nos últimos seis anos. Optou-se pelos seguintes critérios de exclusão: 

anais de eventos, relatos de experiência, revisões integrativas e narrativas, artigos que não 

estavam disponíveis na íntegra, e estudos que não responderam à pergunta da pesquisa. 

Também foram excluídos trabalhos que se repetiam nas bases de dados pesquisados. A 

pergunta de pesquisa utilizada foi: Que estratégias de cuidado estão descritas na literatura para 

o manejo de usuários em sofrimento mental na APS? 

A Figura 1 apresenta a organização do protocolo de busca, segundo base, número total 

de estudos e quantitativo de inclusão dos estudos por local. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de organização do protocolo de busca, segundo base, 

número total de estudos e quantitativo de inclusão dos estudos por local 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Após aplicar os critérios de inclusão, identificou-se 575 estudos. Os mesmos estavam 

distribuídos da seguinte forma: 154 artigos na BVS, 181 no Portal de Periódicos da Capes e 

240 na Pubmed. Destes, foram excluídos 28 trabalhos por estarem repetidos entre os locais de 

busca. Após leitura do título e resumo foram selecionados 72 trabalhos. Posteriormente foi 

realizada a leitura na íntegra dos 72 trabalhos selecionados para se ter certeza que 

contemplavam o objetivo proposto. Restaram então 28 estudos da BVS, sete da Capes e cinco 

da Pubmed, totalizando 40 artigos para serem caracterizados. 

A análise dos estudos selecionados foi realizada em duas etapas. A primeira 

compreendeu uma análise bibliométrica, enquanto que a segunda etapa contemplou a análise 

qualitativa do conteúdo dos artigos, tendo como responder a pergunta de pesquisa. 

A análise bibliométrica foi embasada por Silva, Hayashi e Hayashi (2011, p. 113) que 

salientam que “os dados quantitativos são calculados a partir de contagens estatísticas de 

publicações ou de elementos que reúnem uma série de técnicas estatísticas, buscando 

quantificar os processos de comunicação escrita”. 

Sacardo (2012, p. 18) complementa esse entendimento ao considerar que os estudos 

bibliométricos são úteis para mapear um campo científico, avaliar a pesquisa acadêmica, “[...] 

Que estratégias estão descritas na 
literatura para o manejo de usuários 

em sofrimento mental na APS?

BVS

Total de estudos 
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selecionados 
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Aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão 



52 

 

bem como para orientar rumos e estratégias de financiamento de pesquisas e apontar o 

alcance analítico para o estudo de um campo científico”. 

Desta forma, o resultado da análise bibliométrica foi apresentado classificando os 

trabalhos segundo: ano de publicação, periódico científico, áreas de conhecimento, 

classificação Qualis/Capes na área da Enfermagem, país de origem, tipo de abordagem 

metodológica e de instrumento utilizado para a coleta de dados, temas recorrentes e nível de 

evidência científica. Os resultados foram organizados com valores quantitativos, apresentados 

em número absoluto e percentual, seguidas pela análise dos resultados de forma descritiva. 

Segundo Minayo (2013), as categorias temáticas têm como objetivo agrupar ideias, 

elementos ou expressões em torno de um conceito, sendo esse procedimento utilizado de 

maneira geral em análises de pesquisas qualitativas. Para a análise qualitativa, foram 

utilizados os passos operacionais propostos por esta autora adaptados para a análise da revisão 

integrativa do estudo. Estes são divididos nas seguintes etapas: ordenação, classificação dos 

dados e análise final. 

Na ordenação foram selecionados os estudos incluídos construindo-se uma tabela que 

ofereceu um panorama geral dos estudos encontrados e que facilitou a leitura e classificação 

do material investigado. 

A classificação dos artigos foi estabelecida a partir da leitura e identificação das 

informações relevantes e pertinentes sobre a temática deste estudo, adequando-os aos 

objetivos da pesquisa para, posteriormente, servir no processo de definição dos temas centrais. 

A análise foi realizada a partir desses temas centrais que emergiram dos artigos, 

contextualizando-os com a literatura pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra desta revisão foi composta por 40 estudos que estão apresentados no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados 

(continua) 
Nº Título do Artigo Temática 

 

Periódico Ano Tipo de 

Abordagem 

Nível de 

Evidência 

Local 

de 

Busca 

01 Saúde mental no 

trabalho do 

Enfermeiro da 

Atenção Primária de 

um município no 

Brasil 

Educação 

permanente 

Revista 

Cubana de 

Enfermaria 

2015 Qualitativo 5 BVS 

02 Contribuições do 

PET-saúde/redes de 

atenção psicossocial 
à saúde da família 

Rede de Atenção 

Psicossocial 

(RAPS) 

Interface: 

Comunicação, 

Saúde, 
Educação 

2015 Qualitativo 5 BVS 

03 A perspectiva dos 

profissionais da 

atenção primária à 

saúde sobre o apoio 

matricial em saúde 

mental 

Apoio Matricial Ciência e 

Saúde 

Coletiva 

2015 Qualitativo 5 BVS 

04 Estratégia de saúde 

da família e saúde 

mental: inclusão 

social no território? 

Atuação da 

equipe de modo 

multiprofissional 

Atendimento 

individual 

Journal of 

Nursing and 

Health 

2015 Qualitativo 5 BVS 

05 A gente sente que 

precisa e pode... “: os 

desafios para a 
inclusão da saúde 

mental na atenção 

básica 

Atuação da 

equipe de modo 

multiprofissional 

Revista 

Brasileira 

Medicina, 
Família e 

Comunidade 

2015 Qualitativo 5 BVS 

06 Práticas em saúde 

mental na estratégia 

saúde da família: um 

estudo exploratório 

Visitas 

domiciliares 

Atendimentos 

individuais 

Atividades 

grupais 

 

Journal of 

Research 

Fundamental 

Care Online 

2015 Qualitativo 5 BVS 

07 Prescripción de 

ejercicio físico en la 

depresión por parte 
de médicos de 

familia. factores 

involucrados 

Exercícios 

físicos 

Revista de 

Psicología 

Deporte 

2015 Quantitativo 5 BVS 

08 Factors Associated 

with Providers’ 

Perceptions of 

Mental Health Care 

in Santa Luzia’s 

Family Health 

Strategy, Brazil. 

Integralidade 

 

International 

Journal 

Environmental 

Research and 

Public Health 

2015 Misto 2 Pubmed  

09 Saúde mental e 

atenção primária: 

compreendendo 
articulações e 

práticas na saúde da 

família no Ceará 

Práticas de 

cuidado 

coletivas 
 

Revista de 

Psicologia 

2016 Qualitativo 5 BVS 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados 

(continuação) 
Nº Título do Artigo Temática 

 

Periódico Ano Tipo de 

Abordagem 

Nível de 

Evidência 

Local 

de 

Busca 

10 Atenção primária e 

saúde mental: 

contribuições e 

potencialidades do 

apoio matricial 

Apoio Matricial Mudanças: 

Psicologia 

da Saúde 

2016 Qualitativo 5 BVS 

11 Perceptions of health 

managers and 

professionals about 

mental health and 
primary care 

integration in Rio de 

Janeiro: a mixed 

methods study. 

Apoio matricial 

Atuação da 

equipe de modo 

multiprofissional 

BMC Health 

Serv Res 

2016 Misto  Pubmed 

12 A produção do 

cuidado em saúde 

mental: avanços e 

desafios à 

implantação do 

modelo de atenção 

psicossocial territorial 

Práticas de 

cuidado 

territoriais 

Atuação da 

equipe de modo 

multiprofissional 

Physis: 

Revista de 

Saúde 

Coletiva 

2016 Qualitativo 5 Portal 

da 

Capes 

13 Estratégia saúde da 

família: ações no 

campo da saúde 
mental 

Apoio matricial 

 

Revista de 

Enfermagem 

da UERJ 

2017 Qualitativo 5 BVS 

14 O cuidar versus a 

medicalização da 

saúde na visão dos 

enfermeiros da 

atenção primária à 

saúde 

Acolhimento 
Escuta qualificada 

Consulta de 
enfermagem 

Ações de 
promoção e 

prevenção em 
saúde mental 

Revista APS 2017 Qualitativo 5 BVS 

15 Cuidado em saúde 

mental na estratégia 

saúde da família: a 

experiência do apoio 

matricial 

Apoio matricial Revista de 

Enfermagem 

da UERJ 

2017 Qualitativo 5 BVS 

16 Práticas de cuidado 

integral às pessoas em 

sofrimento mental na 

atenção básica 

Acolhimento 

Escuta 

qualificada 

Cuidado integral 

Psicologia: 

Ciência e 

Profissão 

2017 Qualitativo 5 BVS 

17 A atuação do 

psicólogo nos NASF: 

desafios e 

perspectivas na 

atenção básica 

Psicoterapia 

Apoio matricial 

NASF 

Trends in 

Psychology 

2017 Qualitativo 5 BVS 

18 O cuidado em saúde 

mental no território: 

concepções de 

profissionais da 

atenção básica 

RAPS 

Apoio matricial 

Cuidado integral 

Revista da 

Escola Anna 

Nery 

2017 Qualitativo 5 BVS 

Fonte: Elaborado pela autora (2021).  
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados 

(continuação) 
Nº Título do Artigo Temática 

 

Periódico Ano Tipo de 

Abordagem 

Nível de 

Evidência 

Local 

de 

Busca 

19 Aplicação do 

relacionamento 

terapêutico a pessoas 

com transtorno 

mental comum 

Relacionamento 

terapêutico 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

2017 Quantitativo 5 BVS 

20 Saúde mental na 

estratégia saúde da 

família: percepções 

dos profissionais 

Visitas 

domiciliares 

Atendimentos 

individuais 
Apoio Matricial 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

2017 Qualitativo 5 BVS 

21 Ações de saúde 

mental 

desenvolvidas em 

uma estratégia saúde 

da família 

Acolhimento 

Visitas 

domiciliares 

Vínculo 

Revista de 

Enfermagem 

da UFSM 

2017 Qualitativo 5 Portal 

da 

CAPES 

22 Tecnologias do 

cuidado em saúde 

mental: práticas e 

processos da 

Atenção Primária 

Acolhimento 

Apoio Matricial 

 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

2018 Qualitativo 5 BVS 

23 Assistance to 

individuals with 

psychic suffering: 

perception of the 
multiprofessional 

teams. 

Acolhimento 

 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE on line 

2018 Qualitativo 5 BVS 

24 O cuidado em saúde 

mental na atenção 

básica: uma 

cartografia 

Cuidado com 

enfoque no 

território 

Revista de 

enfermagem 

da UERJ 

2018 Qualitativo 5 BVS 

25 “Eu sei o que é 

saúde mental!”: 

pesquisar e cuidar 

como fios da mesma 

trama. 

RAPS 

Apoio matricial 

Atividades 

Grupais 

Revista Polis 

e Psique 

2018 Qualitativo 5 BVS 

26 Gestão do cuidado e 

interdisciplinaridade: 

desafios do cotidiano 
da atenção 

psicossocial. 

Gestão do 

trabalho em 

saúde mental 

Revista de 

Salud 

Pública 

2018 Qualitativo 5 Portal 

da 

CAPES 

27 Processo de trabalho 

na estratégia de 

saúde da família: 

potencialidades da 

subjetividade do 

cuidado para 

reconfiguração do 

modelo de atenção 

Integralidade 

Acolhimento 

Escuta 

qualificada 

Revista 

Ciência e 

Saúde 

Coletiva 

2018 Qualitativo 5 Portal 

da 

CAPES 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados 

(continuação) 
Nº Título do Artigo Temática 

 

Periódico Ano Tipo de 

Abordagem 

Nível de 

Evidência 

Local de 

Busca 

28 O apoio matricial 

na atenção primária 

em saúde no 

município do Rio 

de Janeiro: uma 

percepção dos 

matriciadores com 

foco na saúde 

mental. 

Apoio Matricial Physis: 

Revista de 

Saúde 

Coletiva 

2019 Qualitativo 5 BVS 

29 The medical home 
functions of 

primary care 

practices that care 

for adults with 

psychological 

distress: a cross-

sectional study. 

Cuidado 
domiciliar 

BMC Health 
Services 

Research 

2019 Quantitativo 5 BVS 

30 Mental health care 

technologies: 

primary care 

practices and 

processes. 

Acolhimento 

Matriciamento 

Revista 

Brasileira 

Enfermagem 

2019 Qualitativo 5 BVS 

31 Grupos de reflexão 

em saúde mental: 
possibilidade de 

interlocução entre a 

saúde mental e a 

atenção básica no 

município de 

Itapevi – SP 

Atividades 

Grupais 

BIS, Boletim 

do Instituto 
de Saúde 

2019 Qualitativo 5 BVS 

32 Grupo terapêutico 

em saúde mental: 

percepção de 

usuários na atenção 

básica 

Atividades 

Grupais 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

2019 Qualitativo 5 BVS 

33 Matriciamento em 

saúde mental: 
práticas e 

concepções 

trazidas por 

equipes de 

referência, 

matriciadores e 

gestores 

Apoio Matricial Ciência e 

Saúde 
Coletiva 

2019 Qualitativo 5 Portal de 

Periódicos 
da 

CAPES 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados 

(continuação) 
Nº Título do Artigo Temática 

 

Periódico Ano Tipo de 

Abordagem 

Nível de 

Evidência 

Local de 

Busca 

34 O trabalho na gestão 

dos serviços 

substitutivos de saúde 

mental: aproximações 

entre Saúde Coletiva, 

Saúde Mental e 

Psicanálise 

Psicanálise Physis: 

Revista de 

Saúde 

Coletiva 

2019 Qualitativo 5 Portal de 

Periódicos 

da 

CAPES 

35 Qualidade do cuidado 

na Rede de Atenção 

Psicossocial: 
experiências de 

usuários do Nordeste 

Integralidade 

RAPS 

Physis: 

Revista de 

Saúde 
Coletiva 

2019 Qualitativo 5 Portal de 

Periódicos 

da 
CAPES 

36 Pilot study of a two-

arm non-randomized 

controlled cluster 

trial of a 

psychosocial 

intervention to 

improve late life 

depression in 

socioeconomically 

deprived areas of São 

Paulo, Brazil 
(PROACTIVE): 

feasibility study of a 

psychosocial 

intervention for late 

life depression in São 

Paulo 

Intervenção 

Psicossocial 

BMC Public 

Health 

2019 Estudo 

piloto 

2 Pubmed 

37 O cuidado aos 

portadores de 

sofrimento mental na 

atenção primária: 

uma prática 

interdisciplinar e 
multiprofissional 

Apoio matricial 

Atuação da 

equipe de modo 

interdisciplinar e 

multiprofissional 

Revista 

Fundamental 

Care Online 

2020 Qualitativo 5 BVS 

38 Produção do cuidado 

em saúde mental: 

práticas territoriais na 

rede psicossocial 

Atuação da 

equipe de modo 

interdisciplinar e 

multiprofissional 

Trabalho 

Educação e 

Saúde 

2020 Qualitativo 5 BVS 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados 

(conclusão) 
Nº Título do Artigo Temática 

 

Periódico Ano Tipo de 

Abordagem 

Nível de 

Evidência 

Local de 

Busca 

39 Saberes em saúde 

mental e a prática 

profissional na 

estratégia saúde da 

família 

Atividades 

grupais 

Acolhimento 

Apoio Matricial 

Acompanhamento 

individualizado 

Research, 

Society and 

Development 

2020 Misto 5 Portal de 

Periódicos 

da 

CAPES 

 

40 

Study protocol for a 

randomized control 

trial to investigate 

the effectiveness of 
an 8-week 

mindfulness-

integrated cognitive 

behavior therapy 

(MiCBT) 

transdiagnostic 

group intervention 

for primary care 

patients. 

Terapia 

cognitivo-

comportamental 

BMC 

Psychiatry 

2020 Randomizado 2 Pubmed 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os artigos foram codificados por números para melhor identificação e relação dos 

achados. Os estudos foram publicados entre os anos 2015 a abril de 2020, com maior 

concentração de trabalhos publicados nos anos 2017 e 2019, 9 por ano (22,5%) em 

comparação ao restante do período. 

A distribuição do número de artigos por periódico mostra que nenhuma revista 

apresentou mais do que quatro publicações no período analisado. A Revista Physis: Revista 

de Saúde Coletiva destacou-se pela maior quantidade de trabalhos publicados 4 (10%) no 

período proposto para esta pesquisa, seguido pela Revista de Enfermagem da UERJ, a Revista 

Gaúcha de Enfermagem e a Revista Ciência e Saúde Coletiva com três (7,5%) publicações 

cada. Ao analisar o Qualis/Capes (2016) das publicações incluídas nesse estudo, observou-se 

a prevalência da classificação B1, com nove (33,33%) revistas, seguida por seis revistas 

(22,22%) com classificação A2 e seis com classificação B4. Considerando a área de 

conhecimento dos artigos, a Enfermagem reuniu o maior número de publicações (16,40%), 

seguida da Psicologia (10,25%), além de haver trabalhos publicados em outras áreas da saúde. 

Isto sugere a relevância da temática no meio científico, sendo objeto de estudo 

multidisciplinar e interdisciplinar. 

Analisando a origem das produções por país de publicação, observou-se uma 

expressiva quantidade de artigos brasileiros (34; 85%), seguido de alguns trabalhos dos 
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Estados Unidos (2; 5%), havendo ainda publicações em outros quatro países: um da Austrália 

(2,5%), um de Cuba (2,5%), um da Espanha (2,5%) e um da Colômbia (2,5%). 

Em relação ao tipo de abordagem dos estudos, houve prevalência de trabalhos 

qualitativos (33; 87,5%), comparado àqueles de abordagem quantitativa (4; 7,5%) e mista (3; 

5,0%). Essa revisão permitiu observar que alguns autores não caracterizaram seus estudos 

(quanto à natureza, aos procedimentos, os objetivos e a delimitação temporal), tornando a 

análise desta categoria difícil de ser estabelecida. 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram em sua maioria a entrevista (23; 

57,5%) seguido do questionário (5; 12,5%). Em alguns trabalhos foi utilizado o grupo focal 

(4; 10%), e outros apresentaram associações de instrumentos (8; 20%), totalizando cinco 

diferentes tipos de instrumento para coleta de dados. 

A avaliação dos estudos quanto ao Nível de Evidência (NE), seguiu a Oxford Centre 

Evidence-Based Medicine (PHILLIPS et al., 2009). Esta classifica as evidências científicas 

em cinco níveis. As evidências mais robustas estão situadas mais altas na hierarquia e 

diminuem à medida que descem os níveis, ou seja, estudos categorizados no nível 5 possuem 

baixo NE, alguns níveis desta classificação ainda contêm subdivisões. 

O uso de evidências científicas em enfermagem tem como pressuposto a realização de 

estudos que gerem práticas inovadoras, com vista a sustentar as ações e as relações do 

profissional enfermeiro no sistema de saúde, bem como demonstrar o impacto de tais 

evidências na prática (PEDREIRA, 2009). Com relação à classificação por NE, houve 

prevalência de estudos com NE 5 (38; 95%), seguido do NE 2 (5%). 

Para categorizar os temas recorrentes apresentados nos estudos, considerou-se para 

análise, as palavras que predominavam no conteúdo e título dos artigos, destacando-se então: 

Saúde Mental (80%), Atenção Primária à Saúde/ Atenção Básica (62,5%), Estratégia Saúde 

da Família (17,5%), além de outros temas, como o Apoio Matricial (12,5%), cuidado (10%), 

enfermagem/enfermeiro e depressão (7,5%), assistência à saúde (5%), tecnologia e 

relacionamento terapêutico (2,5%). O quadro 2 apresenta a distribuição dos estudos segundo a 

categoria temática. 
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Quadro 2 – Distribuição dos estudos segundo categoria temática 

(continua) 
Categoria temática Título do Estudo 

As Transformações no Processo de Cuidar 

dos Usuários em Sofrimento Mental no 

Brasil 

“A gente sente que precisa e pode...”: Os desafios para a 

inclusão da saúde mental na Atenção Básica. 

Produção do cuidado em saúde mental: Práticas territoriais na 

rede psicossocial. 

Estratégia saúde da família: ações no campo da saúde mental. 

Mental health care technologies: Primary Care practices and 

processes. 

Factors Associated with Providers’ Perceptions of Mental 

Health Care in Santa Luzia’s Family Health Strategy, Brazil. 

A produção do cuidado em saúde mental: avanços e desafios à 

implantação do modelo de atenção psicossocial territorial. 

O cuidado em saúde mental no território: concepções de 

profissionais da atenção básica. 

A atuação do Psicólogo nos NASF: Desafios e Perspectivas na 
Atenção Básica. 

Práticas em saúde mental na estratégia saúde da família: um 

estudo exploratório. 

“Eu sei o que é saúde mental!”: Pesquisar e Cuidar como Fios da 

Mesma Trama. 

Contribuições do PET-Saúde/Redes de Atenção Psicossocial à 

Saúde da Família. 

O cuidado em saúde mental na atenção básica: uma cartografia. 

Saúde Mental e Atenção Primária: Compreendendo Articulações 

e Práticas na Saúde da Família no Ceará. 

A Percepção dos Profissionais da Atenção 

Primária à Saúde sobre as Demandas de 

Saúde Mental 

 

Perceptions of health managers and professionals about mental 

health and primary care integration in Rio de Janeiro: a mixed 

methods study. 

Estratégia de saúde da família e saúde mental: inclusão social no 

território? 

Saúde mental na atenção primária: processo saúde-doença, 

segundo profissionais de saúde. 

Assistance to individuals with psychic suffering: perception of 

the multiprofessional teams. 

Gestão do cuidado e interdisciplinaridade: desafios do cotidiano 

da atenção psicossocial. 

Mental health in the Family Health Strategy as perceived by 
health professionals. 

O trabalho na gestão dos serviços substitutivos de saúde mental: 

aproximações entre Saúde Coletiva, Saúde Mental e Psicanálise. 

Estratégias de Manejo dos Usuários em 

Sofrimento Mental na APS 

 

Saberes em saúde mental e a prática profissional na estratégia 

saúde da família. 

A perspectiva dos profissionais da Atenção Primária à Saúde 

sobre o apoio matricial em saúde mental. 

Cuidado em saúde mental na estratégia saúde da família: a 

experiência do apoio matricial. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716299
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Quadro 2 – Distribuição dos estudos segundo categoria temática 

(conclusão) 
Categoria temática Título do Estudo 

Estratégias de Manejo 

dos Usuários em 

Sofrimento Mental na 

APS 

 

Qualidade do cuidado na Rede de Atenção Psicossocial: experiências de usuários no 

Nordeste do Brasil. 

Contribuições do PET-Saúde/Redes de Atenção Psicossocial à Saúde da Família. 

O Cuidado aos Portadores de Sofrimento Mental na Atenção Primária: Uma Prática 

Interdisciplinar e Multiprofissional. 

O cuidar versus a medicalização da saúde na visão dos enfermeiros da Atenção 

Primária à Saúde. 

Grupo terapêutico em saúde mental: percepção de usuários na atenção básica. 

Mental health care technologies: Primary Care practices and processes. 

Study protocol for a randomized control trial to investigate the effectiveness of an 8-

week mindfulness-integrated cognitive behavior therapy (MiCBT) transdiagnostic 

group intervention for primary care patients. 

O apoio matricial na Atenção Primária em Saúde no município do Rio de Janeiro: 

uma percepção dos matriciadores com foco na Saúde Mental. 
Matriciamento em Saúde Mental: práticas e concepções trazidas por equipes de 

referência, matriciadores e gestores. 

Grupos de reflexão em Saúde Mental: possibilidade de interlocução entre a Saúde 

Mental e a Atenção Básica no município de Itapevi – SP 

Prescripción de ejercicio físico e depresión por parte de Médicos de Familia. 

Factores involucrados. 

The medical home functions of primary care practices that care for adults with 
psychological distress: a cross-sectional study. 

Aplicação do relacionamento terapêutico a pessoas com transtorno mental comum. 

Processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família: potencialidades da 
subjetividade do cuidado para reconfiguração do modelo de atenção. 

Estratégia saúde da família: ações no campo da saúde mental. 

A perda da dimensão cuidadora na produção da saúde: uma discussão do modelo 
assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a assistência. 

Atenção primária e saúde mental: contribuições e potencialidades do apoio matricial 

Pilot study of a two-arm non-randomized controlled cluster trial of a psychosocial 
intervention to improve late life depression in socioeconomically deprived areas of 

São Paulo, Brazil (PROACTIVE): feasibility study of a psychosocial intervention for 

late life depression in São Paulo. 

Saúde mental no trabalho do Enfermeiro da Atenção Primária de um município no 

Brasil 

Práticas de Cuidado Integral às Pessoas em Sofrimento Mental na Atenção Básica. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As palavras predominantes nos trabalhos que compõem a amostra deste estudo, em 

parte refletem, a atual realidade das políticas de atendimento aos usuários em sofrimento 

mental. Estes indicam a APS, e as equipes de ESF, como responsáveis pelo cuidado a esta 

clientela, tendo-se o apoio matricial, como uma das principais estratégias para o 

acompanhamento das pessoas no SUS. 

A partir da leitura dos artigos selecionados, alguns temas surgiram com maior 

frequência e profundidade, os mesmos foram então separados em categorias, a fim de se 

realizar a análise qualitativa dos dados. Delimitadas as categorias temáticas, cada uma delas 
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foi discutida a partir dos estudos selecionados, bem como pelos autores que contextualizaram 

as ideias centrais abordadas sobre o tema da pesquisa. 

 

As Transformações no Processo de Cuidar dos Usuários em Sofrimento Mental no 

Brasil 

 

A APS é o primeiro nível que constitui o SUS, sendo por meio de suas UBS, e das 

ESF que o cuidado em saúde mental precisa encontrar possibilidade de acolhida, 

incorporação, estruturação e desenvolvimento. Devendo também contemplar o caráter 

territorial, comunitário, pautado na promoção do bem-estar, da existência do ser humano em 

todas suas dimensões (OLIVEIRA et al., 2017a). 

O território é compreendido como o local mais indicado para a realização dos 

cuidados em saúde mental, pois é considerado ideal para análise e planejamento das ações em 

saúde, tornando possível criar alternativas de cuidado, dirigindo um olhar para onde as 

pessoas vivem e se relacionam mostrando suas singularidades, diversidades e realidades, 

concepções essenciais para o desenvolvimento das ações no campo psicossocial. Neste 

sentido, as equipes de ESF que atuam na APS devem desenvolver ações no campo da saúde 

mental, que contemplem a promoção e prevenção aos agravos mentais, a manutenção da 

saúde mental da população e a reabilitação (MARTINS et al., 2015; OLIVEIRA, C. et al., 

2017a). 

A política de saúde mental salienta que o objeto de intervenção deve se deslocar da 

doença para o indivíduo, devendo as práticas sair do escopo medicamentoso para contemplar 

os aspectos subjetivos da pessoa, considerando a mesma como participante principal do 

tratamento, envolvendo ainda no cuidado, a família e, eventualmente a comunidade 

(CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018). 

Nesse sentido, vários pontos estruturantes da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) vão ao encontro dos pressupostos da desinstitucionalização preconizados pela 

Reforma Psiquiátrica (ANGELINI; CACCIA-BAVA, 2015). 

Um destes pontos, diz respeito à designação da saúde mental como integrante da 

saúde. Tal concepção contempla o princípio da integralidade do SUS, e tem sido considerado, 

como fundamental para a efetivação dos pressupostos da desinstitucionalização da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (PAULON; PROTAZIO; TSCHIEDEL, 2018). 

Para o Ministério da Saúde, a consolidação da Reforma Psiquiátrica depende também, 

da construção de uma rede comunitária de cuidados, com diferentes serviços substitutivos ao 
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modelo hospitalocêntrico, articulados entre si de modo a formar um conjunto de referências 

para o cuidado das pessoas em sofrimento mental (RÉZIO et al., 2015). 

Neste sentido, cabe destacar que ao longo dos anos 1980, 1990 e primeira década dos 

anos 2000, a saúde mental no Brasil viveu seus momentos mais importantes de luta por 

visibilidade e afirmação do modelo substitutivo representado pela implantação dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB), bem como de outros equipamentos de base territorial e comunitária 

(ANGELINI; CACCIA-BAVA, 2015; VIANA; LIMA, 2016). 

Os NASFs-AB foram implantados objetivando ampliar a abrangência das ações da 

APS, fornecendo suporte às equipes de ESF, favorecendo mudanças na atitude e na atuação 

dos profissionais, incluindo ações intersetoriais e interdisciplinares, sendo sua ferramenta de 

trabalho o apoio matricial. Já os CAPS possuem um caráter especializado para atendimento 

das demandas de saúde mental (ANGELINI; CACCIA-BAVA, 2015; OLIVEIRA, F. et al., 

2017; SILVA, M. et al., 2017). 

Porém, apesar de todo movimento para a transformação no modelo de atenção em 

saúde mental no Brasil, infelizmente prevalecem na APS, práticas de cuidado pautadas por 

ações realizadas no próprio serviço e na medicalização do usuário, desconsiderando a 

individualidade do ser humano, configurando-se como um modelo asilar, divergindo do 

proposto pela Reforma Psiquiátrica (CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2020). 

Compreende-se que para que a atenção à saúde mental ocorra de maneira integral, é 

necessário promover práticas interdisciplinares, buscando a inter-relação entre áreas de 

conhecimento, entre os profissionais que atuam no serviço e entre estes e a população 

atendida. Havendo ainda, um redirecionamento das ações realizadas pelos profissionais 

(GHESQUIERE et al., 2015; OLIVEIRA, F. et al., 2017). 

Santana e Pereira (2018, p. 6) salientam que 

 

Nos serviços, a assistência prestada, os recursos físicos e materiais, as características 

organizativas e o tipo de trabalho da equipe são considerados variáveis importantes 
na evolução do transtorno mental, que devem ser somados aos recursos individuais 

do paciente e do contexto, em que está inserido, pois desempenham um papel 

fundamental no sucesso ou fracasso de um tratamento. 

 

Campos, Bezerra e Jorge (2018) afirmam que embora existam políticas nacionais que 

sustentem os direitos das pessoas em sofrimento mental, persistem desafios para a 

implementação dessas políticas e para a efetividade das práticas que garantam esses direitos, 

arduamente conquistados. 
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Nunes, Guimarães e Sampaio (2016), afirmam haver um descompasso entre a 

proposição do modelo psicossocial e a sua efetiva materialização. Tal situação tem múltiplos 

determinantes, entre eles: o modelo de gestão, o financiamento, a qualificação das equipes e a 

precarização do trabalho. 

 

A Percepção dos Profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre as Demandas de 

Saúde Mental 

 

Marques et al. (2018) e Souza et al. (2017) trazem em seus estudos, que os 

profissionais de saúde identificam que as demandas em saúde mental atendidas na APS vão 

desde casos leves até os mais complexos, como situações de sofrimento psíquico, uso de 

drogas, transtornos severos e persistentes. Ocorrendo também situações em que as 

necessidades de saúde mental são inerentes a algumas transições do ciclo vital e, em alguns 

casos, estão associadas às demandas clínicas, ou seja, nem sempre o motivo pela busca de 

atendimento é diretamente os sintomas de sofrimento mental, mas sim outras comorbidades. 

De acordo com Pessoa et al. (2018), o cotidiano das equipes influencia 

significativamente no trabalho individual. E que as percepções que os profissionais têm em 

relação à saúde mental são influenciadas diretamente pela bagagem de vida, que os mesmos 

trazem consigo, configurando desta forma a maneira de olhar para os usuários em sofrimento 

mental no serviço. Segundo os autores, o cuidar em saúde mental não comporta apenas uma 

dimensão técnica, procedimental, mas engloba dimensões afetivas, éticas, ideológicas e 

políticas. 

Considerando-se os recursos mencionados pelas equipes multiprofissionais para a 

prática do cuidado em saúde mental na APS, emergiram: a equipe interdisciplinar, a 

consultoria de psiquiatria, os espaços para discussão de casos e a educação permanente. Sendo 

que, de posse desses recursos os profissionais de saúde desempenham diversas ações como: 

visitas domiciliares, o acolhimento, a escuta qualificada, os grupos de educação em saúde, o 

rastreamento de transtornos, o auxílio no uso de psicofármacos, palestras, assessorias às 

escolas locais e às consultas individuais (BARROS et al., 2015; PESSOA et al., 2018; 

SOUZA et al., 2017). 

As potencialidades percebidas pelos profissionais da APS no manejo das demandas de 

saúde mental são: a realização do trabalho em equipe, a proximidade com as famílias, a 

formação do vínculo, as visitas domiciliares, o acolhimento e a realização dos grupos de 

educação em saúde (BARROS et al., 2015). 
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Os profissionais pontuaram também as fragilidades ou dificuldades evidenciadas na 

assistência aos usuários em sofrimento mental. Cabe salientar que tais fragilidades vão ao 

encontro do que a literatura já apresenta, como: a alta demanda de trabalho, a falta de tempo 

para realizar as ações, as dificuldades com o NASF-AB, o estigma da doença mental, a 

insegurança na identificação das doenças mentais, a falta de conhecimento para definir a 

melhor conduta frente o caso, a vulnerabilidade dos trabalhadores submetidos a frágeis 

vínculos contratuais acarretando, por exemplo, na grande rotatividade de profissionais, com 

consequente descontinuidade de projetos terapêuticos e quebra de vínculos, a falta de 

educação permanente sobre a temática, além do predomínio da tradição biomédica no cuidado 

(BARROS et al., 2019; PESSOA et al., 2018). 

Para Marques et al. (2018) e Moreira e Rocha (2019) os profissionais da APS estão 

despreparados para lidar com as situações evolvendo as questões de saúde mental, 

evidenciando-se isto nas práticas fragmentadas e medicalizadoras utilizadas por várias 

equipes de saúde. 

De acordo com Athié et al. (2016) os próprios profissionais de saúde reconhecem a 

necessidade de aprimorar seus conhecimentos sobre os cuidados primários em saúde mental, 

enfatizando a disposição de sua parte em repensar suas ações. No entanto, eles precisam de 

apoio institucional e motivação para se envolver em outras ações. 

 

Estratégias de Manejo dos Usuários em Sofrimento Mental na APS 

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é considerada importante estratégia para a 

efetivação do cuidado integral, considerando as dimensões biológicas, psicológicas e sociais 

dos usuários, sendo utilizada na assistência às pessoas em sofrimento mental e nas 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (RÉZIO et al., 2015). 

Para Merhy (2006) e Moreira e Bosi (2019), o cuidado integral e humanizado 

contempla, dentre outros aspectos, a compreensão do mundo subjetivo do indivíduo e o seu 

modo de representar e construir necessidades de saúde, perpassando acolhimento, vínculos, 

responsabilizações dos atores implicados no cuidado, cidadania, interdisciplinaridade e defesa 

da vida. 

Vários estudos desta revisão integrativa discutem a importância da realização de um 

cuidado aos usuários em sofrimento mental pautado pelo uso de tecnologias leves, como o 

acolhimento, a escuta qualificada, as atividades grupais e a ampliação da clínica (ÁVILA; 
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SINIAK, 2017; CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018; SANTOS; MISHIMA; MERHY, 

2018; SILVA, G. et al., 2017; SILVA, M. et al., 2017). 

Entende-se por acolhimento, uma prática exercida principalmente pela enfermagem e 

relatada como uma importante ação para a formação do vínculo entre o profissional e o 

usuário, pois estabelece por meio do diálogo e da escuta qualificada, uma melhor 

compreensão da individualidade de cada ser. O acolhimento deve ser ofertado não somente 

pela enfermagem, mas sim, por todos os membros da equipe de ESF. Pois, ao realizá-lo, se 

torna possível buscar soluções para o problema apresentado pelo usuário dentro da rede de 

cuidado, ampliando a clínica e promovendo a operacionalização de projetos terapêuticos 

(ALMEIDA, R. et al., 2020; ÁVILA; SINIAK, 2017; CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018; 

SANTOS; MISHIMA; MERHY, 2018). 

Santos, Mishima e Merhy (2018) ao discutirem sobre o acolhimento, afirmam que no 

fluxo do processo de trabalho, a entrada e recepção dos indivíduos no serviço de saúde, são os 

momentos privilegiados para a realização do acolhimento, escuta e tomada de decisão, visto 

que são pontos da linha do cuidado que requerem muitas vezes, o exercício de negociação 

para direcionamento do usuário dentro do serviço. 

O enfermeiro, como integrante da equipe de ESF, executa importantes ações no 

cuidado aos usuários e suas famílias na APS. Estas compreendem atividades de prevenção e 

promoção à saúde, a consulta de enfermagem, dentre outras. A consulta de enfermagem pelo 

enfermeiro acontece de forma sistematizada, contemplando a realização de um histórico com 

enfoque que vai além dos aspectos biológicos, o que favorece a criação de vínculos com o 

usuário, sendo traçados ainda, diagnósticos que fornecerão subsídios para a construção de 

ações e o plano de cuidado a ser executado (AZEVEDO; DUQUE, 2016; SANTOS et al., 

2008). 

O Relacionamento Terapêutico (RT) é outra estratégia de manejo das demandas de 

saúde mental na APS. Sendo conceituado por Nóbrega et al. (2017, p. 6) “como uma 

interação interpessoal planejada entre o enfermeiro e a pessoa que precisa de ajuda, com 

objetivos definidos e compromisso recíproco”. Tal intervenção possui enfoque no indivíduo e 

não na doença, possibilitando ao enfermeiro, realizar um entendimento ao ser humano em sua 

complexidade, promovendo crescimento e mudança de comportamento entre os envolvidos. 

Compreende-se a atuação da equipe de forma multidisciplinar e o uso de tecnologias 

leves como estratégia facilitadora para o cuidado integral, reduzindo a prática biomédica e 

medicalizadora. Os pesquisadores Gurgel et al. (2017) afirmam ainda, que as equipes ao 

trabalharem de forma multidisciplinar, possuem maior chance de resolutividade dos casos de 
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saúde mental, uma vez que todos passam a compartilhar do mesmo objetivo, que é o de 

contribuir com o projeto terapêutico do usuário. 

As visitas domiciliares aos usuários em sofrimento mental são consideradas 

relevantes, pois favorecem o vínculo entre a equipe multiprofissional e o indivíduo, 

proporcionando aos profissionais maior conhecimento do contexto social, econômico, cultural 

e emocional em que o usuário que necessita de cuidados está inserido, qualificando o processo 

de trabalho (ÁVILA; SINIAK, 2017). Ávila e Siniak (2017) e Linman et al. (2019) e 

recomendam que as visitas domiciliares sejam planejadas e organizadas, evitando serem 

desenvolvidas de forma rotineira, repetitiva e sistematizadas. 

As atividades grupais também emergiram nos estudos como intervenção de cuidado às 

demandas de saúde mental na APS. Esta prática popular é considerada de alta eficácia 

podendo ter diversas apresentações e enfoques, como: terapia comunitária, abordagem 

familiar, grupos de convivência, grupos de artesanato e grupos terapêuticos. Os grupos 

terapêuticos contribuem para o enfrentamento do estigma da doença mental, propondo 

discussões sobre a temática da saúde mental com os participantes, acolhendo as pessoas com 

diferentes singularidades, além de possuir um viés educativo (ALMEIDA, L. et al., 2020; 

BRUNOZI et al., 2019). 

A recomendação da prática de exercícios físicos pelos profissionais de saúde aos 

indivíduos em sofrimento mental leve, tem se mostrado como outra forma de promover o 

cuidado em saúde mental. Porém, sua aplicabilidade ainda é restrita pelos profissionais, 

principalmente pelos médicos da ESF. O uso combinado de técnicas psicossociais 

personalizadas com envolvimento em atividades agradáveis, de acordo com as necessidades 

de cada usuário em sofrimento mental, promove a ativação comportamental demonstrando 

eficácia principalmente para o tratamento da depressão (JUANES et al., 2015; SCAZUFCA et 

al., 2019). 

Frances et al. (2020) identificaram em seu estudo, que o desenvolvimento de 

tratamentos transdiagnósticos, como a Terapia Comportamental Cognitiva (TCC) associada à 

Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy (MiCBT), possui resultados eficazes e 

duradouros para pessoas que apresentam sintomas gerais de ansiedade e depressão, com ou 

sem doença física concomitante. Esta técnica, incentiva a aceitação consciente de experiências 

psicológicas difíceis, adotando através de uma abordagem mais holística, a saúde psicológica. 

O apoio matricial é percebido como uma ferramenta ampliadora da articulação em 

saúde mental, sendo utilizado nas situações em que o usuário é referenciado para outros 

serviços de atenção como o NASF-AB e CAPS. O matriciamento funciona também como um 
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dispositivo assistencial pedagógico às equipes de ESF, pois por meio da prestação de suporte 

técnico dos matriciadores aos profissionais, ocorre uma soma de saberes, qualificando a 

assistência prestada aos usuários e seus familiares/cuidadores (ALMEIDA et al., 2020a; 

CHAZAN et al., 2019; GURGEL et al., 2017; HIRDES, 2015; IGLESIAS; AVELLAR, 

2019; SILVA, M. et al., 2017; TAMATSU; ARAÚJO, 2016; YAMAGUTI; MORAIS, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir a partir da análise dos estudos constantes nesta revisão integrativa, 

que o apoio matricial, as RAPS e o trabalho de modo interdisciplinar e multiprofissional por 

parte da equipe fazem parte das estratégias recomendadas para o manejo dos usuários em 

sofrimento mental na APS. Somam-se a estes dispositivos o emprego de tecnologias leves e 

leves-duras, como: o acolhimento, a escuta qualificada, o relacionamento terapêutico, as 

consultas de enfermagem, os grupos, as visitas domiciliares, as ações transdiagnósticas, as 

atividades psicossociais focadas no indivíduo e a recomendação de exercício físico. Tais 

práticas, com enfoque na integralidade e na subjetividade dos usuários, são reconhecidas na 

literatura como resolutivas e eficazes, sendo que os profissionais ao prestarem tal assistência 

estarão reafirmando seu comprometimento com a lógica do novo modelo de tratamento e 

cuidado voltado a esta clientela no SUS. 
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http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=BIS,%20Bol.%20Inst.%20Sa%C3%BAde%20(Impr.)
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1009105/grupos-de-reflexao_bis_mestrado_17.pdf
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5.3 PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 2 – ARTIGO CIENTÍFICO – ANÁLISE DO PERFIL DE 

USUÁRIOS DE PSICOTRÓPICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da Reforma Psiquiátrica emergiu uma nova proposta de cuidado às pessoas 

com Transtornos Mentais (TMs) no Brasil. Esta propõe uma assistência com enfoque integral, 

centrado no sujeito, com oferta de serviços substitutivos ao antigo modelo hospitalocêntrico e 

asilar, visando novos olhares e formas de cuidado em saúde mental (JORGE; CARVALHO; 

SILVA, 2014). 

Apesar disso, o número de usuários de psicotrópicos nas comunidades e também sua 

prescrição na Atenção Primária à Saúde (APS) vêm crescendo nos últimos anos. A forte 

influência do modelo biomédico, a busca incessante por cuidados, o número alto de pessoas 

que procuram fármacos que possam aliviar seus sofrimentos mentais e a falta de 

escuta/acolhimento, contribuem para a crescente medicalização na saúde mental (BORGES et 

al., 2015; GUERRA et al., 2013). 

A medicalização na saúde mental é uma prática construída socialmente, a partir de 

significados e sentidos atribuídos pelas próprias pessoas em sofrimento mental, familiares e 

por profissionais de saúde, sendo conceituada como um processo pelo qual problemas antes 

não médicos, são definidos ou tratados como problemas médicos (CANGUILHEM, 1978; 

CONRAD, 1992). 

Os medicamentos comumente utilizados na prática médica para tratar os TMs e 

neurológicos, são chamados de psicotrópicos ou psicofármacos. Estes atuam no alívio dos 

sintomas ocasionados por algum sofrimento mental, e também na modificação do humor, da 

emoção e do comportamento. Dentre as categorias de psicotrópicos, duas apresentam grande 

relevância na APS, os ansiolíticos (mais especificamente os benzodiazepínicos) e os 

antidepressivos (BRAGA et al., 2016; GRASSI; CASTRO, 2015). 

Frente a este contexto, destaca-se que as mudanças propostas na assistência em saúde 

mental, enfatizam que o tratamento e o cuidado neste campo, necessitam deixar de significar 

apenas a prescrição de medicamentos e a aplicação de terapias, devendo os profissionais, 

ocuparem-se dos indivíduos e não apenas de sua doença. As equipes de Estratégia Saúde da 

Família (ESF) inseridas na APS são consideradas um dispositivo relevante nesse cenário 

(SANTANA; PEREIRA, 2018). 
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Entende-se que o enfermeiro ao fazer parte das equipes de ESF, pode contribuir para a 

construção de novos espaços de reabilitação psicossocial, que farão com que esses indivíduos 

se sintam valorizados, afinal, a cidadania das pessoas com TMs e/ou sofrimento psíquico e de 

suas famílias está assegurada na política de desinstitucionalização (LOPES et al., 2019). 

Compreende-se que investigar o perfil dos usuários de psicotrópicos na APS é 

necessário para estimular os profissionais a pensarem em novas estratégias de cuidado às 

pessoas em sofrimento mental, promovendo, desta forma, o uso racional destes medicamentos 

na população. Com base no que foi descrito, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o 

perfil sociodemográfico e o quantitativo de usuários de psicotrópicos atendidos em uma 

Unidade Básica de Saúde? Em busca de respostas para essa pergunta, o presente estudo visa 

analisar o perfil dos usuários que retiraram psicotrópicos na farmácia da UBS. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste de pesquisa de campo, exploratória, de abordagem quantitativa, 

que faz parte de um macro-projeto de uma pesquisa-ação, dividida em cinco etapas, embasada 

por Thiollent (2011). Neste texto, será descrita a primeira etapa desta pesquisa, que envolveu 

603 usuários que retiraram psicotrópicos na farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS), de 

um município ao norte do estado do Rio Grande do Sul. O tamanho amostral foi determinado 

com base no tipo de estudo, considerando que a amostra deve ter um número mínimo cinco 

vezes maior do que o número de variáveis a serem analisadas (HAIR JUNIOR et al., 2009). 

Para a realização deste estudo, teve-se como critério de inclusão da amostra, usuários 

de psicotrópicos, que retiraram os seguintes medicamentos na farmácia da UBS do município 

em questão: amitriptilina 25mg, clonazepam 2,5mg/ml, clonazepam 2mg, fluoxetina 20mg, 

diazepam 10mg, carbonato de lítio 300mg, bromazepam 3mg, imipramina 25mg, 

clorpromazina 25mg e 100mg, e lorazepam 2mg no período de janeiro de 2017 a dezembro de 

2019. 

Os critérios de exclusão adotados foram: usuários com idade inferior a 18 anos, 

falecidos ou não residentes mais no município. A escolha dos medicamentos deu-se pelo fato 

destes fazerem parte da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) (BRASIL, 2020) e 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) para tratamento dos TMs 

prevalentes na APS do município em questão. 

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2020, em duas etapas: Para 

obtenção dos dados referentes à dispensação dos psicotrópicos, utilizou-se o sistema 
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informatizado da farmácia da UBS. Os dados sociodemográficos (sexo, idade, estado civil e 

ocupação), foram obtidos através dos cadastros individuais dos usuários no sistema de 

informática da UBS. 

Todos os dados coletados foram compilados em planilhas no software Microsoft® 

Excel, para posteriormente serem analisados utilizando-se o software estatístico Statiscal 

Packpage for the Social Sciences (SPSS), sendo apresentados como frequência absoluta, 

relativa ou média. 

Para identificar as cinco combinações farmacológicas mais utilizadas em cada ano do 

estudo, somou-se o quantitativo de usuários de cada combinação por ano. Para análise das 

interações medicamentosas entre as combinações farmacológicas identificadas, utilizou-se o 

verificador disponível gratuitamente nas plataformas online Drug Interactions Checker 

(Drugs) (DRUGS, 2020). A partir da análise feita na plataforma, as interações foram 

classificadas segundo a intensidade dos efeitos em: “grave”, quando seus efeitos podem 

oferecer risco de óbito e requerem intervenção médica imediata; “moderadas”, quando seus 

efeitos podem ocasionar uma piora da condição clínica do usuário, tornando necessária 

alteração no plano medicamentoso; “leves”, classificadas como efeitos clínicos pequenos que 

geralmente não requerem alteração da terapia farmacológica (LIMA et al., 2016). Os dados 

finais foram apresentados em tabelas e gráficos, sintetizando as principais características. 

A pesquisa foi desenvolvida conforme as diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde para pesquisas realizadas em seres humanos, submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Udesc, parecer nº 4.407.279. A todos os participantes foi lhes guardado 

a confidencialidade dos dados utilizados. Na etapa de tabulação e análise dos dados o 

anonimato dos participantes foi garantido por meio da identificação numérica. 

 

RESULTADOS 

 

Identificou-se na análise dos dados que 603 diferentes usuários se enquadraram nos 

critérios de inclusão deste estudo e retiraram psicotrópicos na farmácia da UBS do município 

no período estudado. Destes, 324 retiraram no ano de 2017, 345 no ano de 2018, e 377 em 

2019 (Figura 1). 
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Figura 1 – Distribuição anual do quantitativo de usuários que retiraram psicotrópicos nos anos 

de 2017-2019. Erval Grande – RS, 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As características sociodemográficas dos participantes foram agrupadas de acordo 

com o sexo, e estão dispostas na Tabela 1. A média de idade dos usuários foi de 55 anos, a 

maioria (72,6%; 438) é casada ou em um relacionamento estável, sendo que destes 43,9% 

(265) eram aposentados. Destaca-se ainda, a predominância de mulheres 66,1% (399) na 

amostragem total. 

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas dos usuários de psicotrópicos, Erval 

Grande/RS, 2021 

(continua) 

Variável Total 

(n= 603) 

Masculino 

(n= 204) 

 

Feminino 

(n= 399) 

Faixa etária       

18-20 anos 13 2,2% 7 53,8% 6 46,1% 

21-30 anos 46 7,6% 17 36,9% 29 63,0% 

31-40 anos 72 11,9% 19 26,3% 53 73,6% 

41-50 anos 103 17,1% 39 37,8% 64 62,1% 

51-60 anos 155 25,7% 44 28,3% 111 71,6% 

61-70 anos 118 19,6% 45 38,1% 73 61,8% 

71-80 anos 71 11,8% 24 33,8% 47 66,1% 

Acima de 81 anos 25 4,1% 9 36,0% 16 64,0% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

*Considerou-se neste estudo como benefício social, os programas assistenciais do governo federal (Bolsa 

família, dentre outros), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a pensão por morte. 
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Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas dos usuários de psicotrópicos, Erval 

Grande/RS, 2021 

(conclusão) 

Variável Total 

(n= 603) 

Masculino 

(n= 204) 

 

Feminino 

(n= 399) 

Estado Civil      

Solteiro 74 12,2% 46 62,1% 28 37,8% 

Casado 438 72,6% 146 33,3% 292 66,6% 

Viúvo 64 10,6% 6 9,3% 58 90,6% 

Divorciado 27 4,4% 6 22,2% 21 77,7% 

Ocupação      

Autônomo 18 2,9% 10 55,5% 8 44,4% 

Agricultor 72 11,9% 34 47,2% 38 52,7% 

Assalariado 67 11,1% 20 29,8% 47 70,1% 

Aposentado 265 43,9% 89 33,5% 176 66,4% 

Benefício Social* 31 5,1% 20 64,5% 11 35,4% 

Diarista 12 1,9% 12 100% 0 0 

Do lar 94 15,5% 1 1,0% 93 98,9% 

Desempregado 12 1,9% 10 83,3% 2 16,6% 

Funcionário Público 30 4,9% 7 23,3% 23 76,6% 

Estudante 2 0,3% 1 50% 1 50% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

*Considerou-se neste estudo como benefício social, os programas assistenciais do governo federal (Bolsa 

família, dentre outros), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a pensão por morte. 

 

Os participantes utilizaram no total, onze diferentes psicotrópicos. Os medicamentos 

foram organizados na Tabela 2, conforme sua classificação farmacêutica,  princípio ativo, 

apresentação farmacêutica (comprimidos e frascos/solução) e quantitativo dispensado por ano 

pela farmácia da UBS (BRASIL, 2013). Para identificar a média anual de fármacos 

dispensados por classe farmacêutica, dividiu-se o total de medicamentos de cada classe: 

Antidepressivos (92.160), benzodiazepínicos (74.439), estabilizadores de humor (7.743) e 

antipsicóticos/neurolépticos (5.245) pelo número de anos da amostragem (n= 3). Produziram-

se assim as seguintes médias anuais de dispensação de medicamentos por classe 

farmacológica: 1º) antidepressivos (M= 30.720); 2º) benzodiazepínicos (M=24.813); 3º) 

estabilizadores de humor (M=7.743); e 4º) neurolépticos/ antipsicóticos (M=1.748). 

Observou-se, que ao longo do período estudado, houve um aumento significativo no 

quantitativo de dispensação da maior parte dos medicamentos. Porém, identifica-se, ainda na 
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Tabela 2, uma redução no número dispensado de alguns psicotrópicos no ano de 2018. Tal 

fato justifica-se, devido à falta destes medicamentos na farmácia da UBS no período. 

 

Tabela 2 – Quantitativo anual de psicotrópicos dispensados pela farmácia da UBS, Erval 

Grande/RS, 2021 

Classe/Medicamento  Unidade Total no período 

n 

2017 

n 

2018 

n 

2019 

n 

Antidepressivos      

Amitriptilina 25mg Comprimido 44.420 8.320 18.820 17.280 

Fluoxetina 20mg Comprimido 39.500 10.976 8.660 19.864 

Imipramina 25mg Comprimido 8.240 2.000 2.460 3.780 

Benzodiazepínicos      

Bromazepam 3mg Comprimido 30.524 7.846 8.930 13.748 

Clonazepam 2mg Comprimido 27.120 7.680 7.900 11.540 

Clonazepam 2,5mg/20ml Frasco/solução 425 146 127 152 

Diazepam 10mg Comprimido 14.080 3.920 5.470 4.690 

Lorazepam 2mg Comprimido 2.290 1.130 580 580 

Estabilizadores de Humor      

Carbonato de Lítio 300mg Comprimido 23.230 6.000 9.170 8.060 

Neurolépticos/Antipsicóticos      

Clorpromazina 25mg Comprimido 4.080 1.100 1.520 1.460 

Clorpromazina 100mg Comprimido 1.165 280 600 285 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Após análise dos dados obtidos do sistema de informática da farmácia da UBS, 

realizou-se a análise do número total de usuários de cada medicamento dos anos 2017, 2018 e 

2019, visando identificar os cinco fármacos mais consumidos pelos participantes. Evidenciou-

se que os antidepressivos e benzodiazepínicos foram as classes farmacêuticas mais utilizadas 

no período. 

Observou-se ainda, o consumo por parte de alguns usuários, de pelo menos dois 

benzodiazepínicos diferentes, em um curto período (ano). Sendo que no ano 2017, do total de 

participantes, 5,2% (17) retiraram pelo menos dois dos seguintes medicamentos: 

bromazepam, clonazepam 2mg, clonazepam 2,5mg/ml, diazepam e lorazepam. Em 2018, o 

quantitativo de usuários foi de 2,7% (9) e no ano de 2019 de 1,8% (6). 

Os cinco psicotrópicos mais consumidos no ano de 2017 foram: 1) fluoxetina; 2) 

bromazepam; 3) clonazepam 2,5mg/ml; 4) amitriptilina; e 5) clonazepam 2mg. Já em 2018, 

foram: 1) amitriptilina; 2) bromazepam; 3) clonazepam 2mg; 4) fluoxetina; e 5) clonazepam 
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2,5mg/ml. Por fim, no ano de 2019, destacam-se a: 1) amitriptilina; 2) bromazepam; 3) 

fluoxetina; 4) clonazepam 2mg; e 5) clonazepam 2,5mg/ml (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição dos cinco psicotrópicos de uso mais frequente nos anos de 2017 a 

2019. Erval Grande/RS, 2021 

Medicamentos 

2017 

Quantitativo 

de usuários 

Medicamentos 

2018 

Quantitativo 

de usuários 

Medicamentos 

2019 

Quantitativo 

de usuários 

 N            %  N            %  N             % 

Amitriptilina 41 12,6% Amitriptilina 69 20,0% Amitriptilina 71 18,8% 

Bromazepam 52 16,0% Bromazepam 52 15,0% Bromazepam 66 17,5% 

Clonazepam 
2,5mg/ml 

46 14,1% Clonazepam 
2,5mg/ml 

36 10,4% Clonazepam 
2,5mg/ml 

25 6,6% 

Clonazepam 

2mg 

29 8,9% Clonazepam 

2mg 

41 11,8% Clonazepam 

2mg 

46 12,2% 

Fluoxetina 53 16,3% Fluoxetina 45 13,0% Fluoxetina 62 16,4% 

         

Total 221 67,9%  243 70,2%  270 71,5% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Apresentam-se na Tabela 4, as combinações farmacológicas utilizadas pelos 

participantes do estudo nos anos de 2017, 2018 e 2019. Obteve-se, no total do período, 38 

diferentes associações de medicamentos, (fármaco 1 + fármaco 2 ou + fármacos). Constatou-

se que no ano de 2017, 86 (26,5%) usuários faziam uso de combinações medicamentosas. Em 

2018, evidenciou-se 93 (26,9%) pessoas e no ano de 2019, 101 (26,7%) participantes fizeram 

uso de medicamentos psicotrópicos combinados. Destaca-se que do total de associações 

utilizadas no período, a maioria (53,9%) se deu entre antidepressivos e benzodiazepínicos. 

 

Tabela 4 – Combinações farmacológicas utilizadas pelos participantes do estudo, nos anos de 

2017 a 2019. Erval Grande/RS, 2021 

(continua) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

 N        %  N       %  N       % 

Fluoxetina+  

Clonazepam 2mg  

9 2,7% Fluoxetina+ 

Clonazepam 2mg  

8 2,3% Fluoxetina+ Clonazepam 

2mg 

8 2,1% 

Fluoxetina+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

7 2,1% Fluoxetina+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

7 2,0% Fluoxetina+ Clonazepam 

2,5mg/ml 

7 1,8% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 4 – Combinações farmacológicas utilizadas pelos participantes do estudo, nos anos de 

2017 a 2019. Erval Grande/RS, 2021 

(continua) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

 N          %  N          %  N        % 

Fluoxetina+ 

Bromazepam 

10 3,0% Fluoxetina + 

Bromazepam 

10 2,8% Fluoxetina + 

Bromazepam 

13 3,4% 

Fluoxetina+ 

Diazepam 

7 2,1% Fluoxetina + 

Diazepam 

7 2,0% Fluoxetina+ 

Diazepam 

5 1,3% 

Fluoxetina+ 

Amitriptilina 

8 2,4% Fluoxetina + 

Amitriptilina 

1 0,2% Fluoxetina+ 

Amitriptilina 

7 1,8% 

Fluoxetina+ 
Carbonato de Lítio 

1 0,3% Fluoxetina+ 
Carbonato de Lítio 

1 0,2% Fluoxetina+ 
Carbonato de Lítio  

1 0,2% 

Fluoxetina+ 

Clorpromazina 

100mg 

1 0,3% Fluoxetina+ 

Clorpromazina 

100mg 

1 0,2% Fluoxetina+ 

Clorpromazina 

100mg 

1 0,2% 

Fluoxetina+ 

Clorpromazina 

25mg 

1 0,3% Fluoxetina+ 

Clorpromazina 

25mg 

1 0,2% Fluoxetina+ 

Clorpromazina 

25mg 

1 0,2% 

Fluoxetina+ 

Lorazepam 

2 0,6% Fluoxetina+ 

Lorazepam 

2 0,5% Fluoxetina+ 

Lorazepam 

2 0,5% 

Fluoxetina+ 

Imipramina 

2 0,6% Fluoxetina+ 

Imipramina 

2 0,5% Fluoxetina+ 

Imipramina 

2 0,5% 

Amitriptilina+  
Diazepam 

6 1,8% Amitriptilina+ 
Diazepam  

7 2,0% Amitriptilina+ 
Diazepam 

7 1,8% 

Amitriptilina+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

5 1,5% Amitriptilina+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

3 0,8% Amitriptilina+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

3 0,7% 

Amitriptilina+ 

Clonazepam 2mg 

4 1,2% Amitriptilina+ 

Clonazepam 2mg 

4 1,1% Amitriptilina+ 

Clonazepam 2mg 

4 1,0% 

Amitriptilina+ 

Clorpromazina 

100mg 

2 0,6% Amitriptilina+ 

Clorpromazina 

100mg 

2 0,5% Amitriptilina+ 

Clorpromazina 

100mg 

2 0,5% 

Amitriptilina+ 

Bromazepam 

6 1,8% Amitriptilina+ 

Bromazepam 

6 1,7% Amitriptilina+ 

Bromazepam 

5 1,3% 

Amitriptilina+ 

Carbonato de Lítio 
1 0,3% Amitriptilina+ 

Carbonato de Lítio 

2 0,5% Amitriptilina+ 

Carbonato de Lítio 

2 0,5% 

Amitriptilina+ 

Imipramina 

 

1 0,3% Amitriptilina+ 

Imipramina 

 

2 0,5% Amitriptilina+ 

Imipramina 

 

2 0,5% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 4 – Combinações farmacológicas utilizadas pelos participantes do estudo, nos anos de 

2017 a 2019. Erval Grande/RS, 2021 

(continuação) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

   

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

 N     %  N    %  N      % 

Carbonato de 

Lítio+ 

Clorpromazina 

100mg 

1 0,3% Carbonato de 

Lítio+ 

Clorpromazina 

100mg 

1 0,2% Carbonato de Lítio+ 

Clorpromazina 100mg 

2 0,5% 

Carbonato de 

Lítio+ 

Clonazepam 2mg 

4 1,2% Carbonato de Lítio 

+ Clonazepam 2mg 

5 1,4% Carbonato de Lítio + 

Clonazepam 2mg 

5 1,3% 

Carbonato de 

Lítio+ Lorazepam 

1 0,3% Carbonato de 

Lítio+ Lorazepam 

1 0,2% Carbonato de Lítio+ 

Lorazepam 

1 0,2% 

Carbonato de 

Lítio+ 

Bromazepam 

0 0 Carbonato de 

Lítio+ 

Bromazepam 

1 0,2% Carbonato de Lítio+ 

Bromazepam 

1 0,2% 

Imipramina + 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

1 0,3% Imipramina + 

Clonazepam 

2,5mg/ml  

1 0,2% Imipramina + Clonazepam 

2,5mg/ml 

2 0,5% 

Imipramina+ 

Diazepam 

1 0,3% Imipramina+ 

Diazepam 

1 0,2% Imipramina+ 

Diazepam 

1 0,2% 

Diazepam+ 
Clorpromazina 

100mg 

1 0,3% Diazepam+ 
Clorpromazina 

100mg 

1 0,2% Diazepam+ Clorpromazina 
100mg 

1 0,2% 

Amitriptilina + 

Fluoxetina + 

Clorpromazina 

25mg  

1 0,3% Amitriptilina + 

Fluoxetina + 

Clorpromazina 

25mg 

1 0,2% Amitriptilina + Fluoxetina + 

Clorpromazina 25mg  

1 0,2% 

Amitriptilina+ 

Diazepam + 

Fluoxetina 

1 0,3% Amitriptilina+ 

Diazepam + 

Fluoxetina 

2 0,5% Amitriptilina+ Diazepam + 

Fluoxetina 

2 0,5% 

Amitriptilina+ 

Bromazepam+ 

Fluoxetina 

1 0,3% Amitriptilina+ 

Bromazepam+ 

Fluoxetina 

1 0,2% Amitriptilina+Bromazepam+ 

Fluoxetina 

1 0,2% 

Fluoxetina+ 

Carbonato de 

Lítio+ 

Lorazepam 

0 0 Fluoxetina+ 

Carbonato de 

Lítio+ 

Lorazepam 

2 0,5% Fluoxetina+ Carbonato de 

Lítio+ 

Lorazepam 

2 0,5% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 4 – Combinações farmacológicas utilizadas pelos participantes do estudo, nos anos de 

2017 a 2019. Erval Grande/RS, 2021 

(conclusão) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

Combinações 

Farmacológicas 

Usuários 

 

 N          %  N          %  N            % 

Fluoxetina+ 

Diazepam+ 

Lorazepam 

1 0,3% Fluoxetina+Dia

zepam+Lorazep

am 

1 0,2% Fluoxetina+Diaze

pam+Lorazepam 

1 0,2% 

Clonazepam 2mg 

+ Bromazepam + 

Fluoxetina  

0 0 Clonazepam 

2mg + 

Bromazepam + 
Fluoxetina 

1 0,2% Clonazepam 2mg 

+ Bromazepam + 

Fluoxetina 

1 0,2% 

Amitriptilina+ 

Diazepam+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

0 0 Amitriptilina+ 

Diazepam+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

1 0,2% Amitriptilina+ 

Diazepam+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

1 0,2% 

Amitriptilina+ 

Fluoxetina+ 

Diazepam+ 

Bromazepam 

0 0 Amitriptilina+ 

Fluoxetina+ 

Diazepam+ 

Bromazepam 

1 0,2% Amitriptilina+ 

Fluoxetina+ 

Diazepam+ 

Bromazepam 

1 0,2% 

Bromazepam+ 

Carbonato de 

Lítio+ Diazepam 

0 0 Bromazepam+ 

Carbonato de 

Lítio+ 
Diazepam 

1 0,2% Bromazepam+ 

Carbonato de 

Lítio+ Diazepam 

1 0,2% 

Clorpromazina 

100mg +  

Imipramina 25mg 

+ Fluoxetina 

0 0 Clorpromazina 

100mg + 

Imipramina 

25mg + 

Fluoxetina 

1 0,2% Clorpromazina 

100mg + 

 Imipramina 

25mg +  

Fluoxetina 

1 0,2% 

Clonazepam 2mg 

+ 

Fluoxetina+ 

Carbonato de 

Lítio 

0 0 Clonazepam 

2mg + 

Fluoxetina+ 

Carbonato de 

Lítio 

1 0,2% Clonazepam 

2mg+ 

Fluoxetina+ 

Carbonato de 

Lítio 

1 0,2% 

Carbonato de 

Lítio+ 

Clonazepam 

2mg+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

0 0 Carbonato de 

Lítio+Clonazep

am 2mg+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

1 0,2% Carbonato de 

Lítio+Clonazepa

m 2mg+ 

Clonazepam 

2,5mg/ml 

1 0,2% 

Clonazepam 

2mg+ 

Bromazepam+ 

Carbonato de 

Lítio 

0 0 Clonazepam 

2mg + 

Bromazepam + 

Carbonato de 

Lítio 

1 0,2% Clonazepam 

2mg+ 

Bromazepam + 

Carbonato de 

Lítio 

1 0,2% 

Fluoxetina+ 
Diazepam+ 

Carbonato de 

Lítio 

0 0 Fluoxetina+ 
Diazepam+ 

Carbonato de 

Lítio 

1 0,2% Fluoxetina+ 
Diazepam+ 

Carbonato de 

Lítio 

1 0,2% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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As 38 combinações farmacológicas foram analisadas, na base Drugs, para se 

determinar se havia ou não interações entre os medicamentos (DRUGS, 2020). Após análise, 

constatou-se que todas as associações resultaram em algum grau de interação medicamentosa. 

Ao analisar a ocorrência e intensidade das interações, obteve-se um percentual de 57,8% (22) 

na categoria moderada, 39,4% (15) como grave e 2,6% (1) para interações leves, sendo que 

todas as combinações farmacológicas 100% (38) resultaram em algum tipo de interação 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Frequência das interações analisadas, segundo seu tipo. Erval Grande -RS, 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Tabela 5 – As cinco combinações farmacológicas mais utilizadas nos anos 2017, 2018, 2019 e 

o grau de interação medicamentosa. Erval Grande/RS, 2021 

(continua) 
Ano Usuários 

N           % 

Combinações 

Farmacológicas 

Grau de Interação 

2017 9 2,7% Fluoxetina + Clonazepam 2mg Moderada 

2017 10 3,0% Fluoxetina + Bromazepam Moderada 

2017 7 2,1% Fluoxetina + Diazepam Moderada 

2017 8 2,4% Fluoxetina + Amitriptilina Grave 

2017 7 2,1% Fluoxetina+ Diazepam Moderada 

2018 8 2,3% Fluoxetina + Clonazepam 2mg Moderada 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 5 – As cinco combinações farmacológicas mais utilizadas nos anos 2017, 2018, 2019 e 

o grau de interação medicamentosa. Erval Grande/RS, 2021 

(conclusão) 
Ano Usuários 

N           % 

Combinações 

Farmacológicas 

Grau de Interação 

2018 7 2,0% Fluoxetina + Amitriptilina Grave 

2018 7 2,0% Fluoxetina +Clonazepam 2,5mg/ml Moderada 

2018 7 2,0% Amitriptilina+ Diazepam Moderada 

2018 10 2,8% Fluoxetina + Bromazepam Moderada 

2019 7 1,8% Fluoxetina +Clonazepam 2,5mg/ml Moderada 

2019 13 3,4% Fluoxetina +Bromazepam Moderada 

2019 7 1,8% Amitriptilina +Diazepam Moderada 

2019 7 1,8% Fluoxetina + Amitriptilina Grave 

2019 8 2,1% Fluoxetina + Clonazepam 2mg Moderada 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa objetivou caracterizar o perfil dos usuários de psicotrópicos de um 

município ao norte do Rio Grande do Sul. Considera-se o tratamento com psicotrópicos, 

como um recurso importante no cuidado ao sofrimento mental, contudo os profissionais da 

ESF devem conduzir o usuário e a sua família a refletir sobre o uso racional destes 

medicamentos. Ainda devem promover a gestão do cuidado e a elaboração de protocolos 

clínicos e políticas para a utilização segura destes medicamentos, melhorando tanto a atenção 

em saúde mental, como a atenção farmacêutica e coletiva na APS (BUENO; ALMEIDA; 

ROCHA, 2016; ROCHA; WERLANG, 2013). 

Observou-se nesta investigação, um aumento no quantitativo de usuários de 

psicotrópicos 16,36% (53), ao longo do período estudado. Ressalta-se que todos os fármacos 

que compõem esta amostra, são dispensados gratuitamente pela farmácia da UBS, fato que 

pode vir a favorecer sua prescrição em detrimento de outras opções, elevando o consumo dos 

mesmos. 

No que se refere aos dados sociodemográficos, verificou-se que a amostra está em 

concordância com o encontrado por Borges, Hegadoren e Miasso (2015) e Medeiros Filho et 

al. (2018), sendo predominantemente feminina (66,1%). A predominância de utilização de 

psicotrópicos por mulheres pode ser atribuída ao fato da prevalência dos TMs ser maior entre 

as pessoas desse gênero, devido aos papéis sociais que estas desempenham (BRASIL, 2013). 
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A média de idade dos participantes foi de 55 anos, revelando uma maior proporção 

entre a população de meia idade e idosos. Tal fato pode estar relacionado ao aumento da 

expectativa de vida e ao envelhecimento populacional no Brasil e no mundo. Pode-se 

justificar esta prevalência ainda, aos fatores envolvidos no processo de envelhecimento 

humano, que promovem um declínio das funções biológicas, favorecendo deste modo, o 

desenvolvimento de diversas doenças nos idosos, dentre as quais os TMs (BOTTAN, 2013; 

OLIVEIRA et al., 2014). 

Com relação ao estado civil, os usuários que viviam com companheiro (a) (72,6%), 

apresentaram maior tendência ao consumo de psicotrópicos. Esse achado assemelha-se a dois 

estudos distintos: o primeiro realizado em Caicó, Rio Grande do Norte, revelou que 44,3% do 

total de participantes da pesquisa era casado ou vivia com companheiro (MEDEIROS FILHO 

et al., 2018). O segundo estudo ocorreu em um município do Paraná e evidenciou que 63,8% 

do total da amostra mantinha um relacionamento estável ou era casada (CLARO et al., 2020). 

No que diz respeito à ocupação, a maioria dos usuários eram aposentados (43,9%), 

corroborando com o estudo de Claro et al. (2020), que demonstrou a prevalência destes, 

dentre as demais ocupações. Compreende-se que os aposentados, por estarem em uma fase da 

vida que, em virtude de suas condições, como a fragilidade de saúde e as incapacidades 

impostas pelo envelhecimento, tendem a enfraquecer a interação social com a sociedade, 

restando lhes poucas opções de atividades de lazer, favorecendo o risco de isolamento social e 

limitações no estilo de vida. Diante dessas condições, esse grupo etário apresenta altos índices 

de modificações orgânicas e psíquicas o que, por vezes, gera ansiedade, angústia, medo e 

sofrimento emocional (CLARO et al., 2020). 

Borges et al. (2015) consideram importante a análise entre o uso de psicotrópicos com 

os fatores sociodemográficos da população, pois a partir disto torna-se possível a estruturação 

pelos profissionais de saúde, principalmente pelo enfermeiro de grupos de apoio ou educação, 

para auxiliar no enfrentamento dos sintomas psicológicos apresentados pelos usuários, 

contribuindo para a redução da medicalização em saúde mental. 

Através do cálculo das médias anuais de dispensação dos psicotrópicos, evidenciou-se 

que os antidepressivos (M = 30.720) e os benzodiazepínicos (M=24.813), foram as classes 

farmacológicas mais utilizadas pela população estudada. Este panorama vai ao encontro do 

evidenciado em outros estudos já realizados (BRAGA et al., 2016; BORGES et al., 2015). 

Os antidepressivos são medicações de uso relativamente simples e seguros, indicados, 

principalmente, para tratar episódios depressivos. Não costumam produzir efeitos de 

tolerância e dependência, sendo que as classes mais usadas na APS são dos tricíclicos, 
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fármacos mais antigos, considerados bastante eficazes, porém com taxas maiores de efeitos 

adversos (ex. imipramina e amitriptilina) e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina 

(ex. fluoxetina). Estas substâncias costumam causar menos efeitos colaterais, por agirem 

sobre poucos sistemas de neurotransmissão (BRASIL, 2013). 

Dentre os antidepressivos utilizados de forma isolada pelos usuários nos anos 

estudados, os de maior frequência foram a amitriptilina (51,4%) e a fluoxetina (45,7%). Estes 

dados assemelham-se aos identificados em pesquisa realizada por Aguiar (2016) em quatro 

municípios da região serrana do Ceará, que evidenciou a prevalência de consumo destes 

medicamentos na população estudada. Sabe-se que além de seu efeito antidepressivo, a 

amitriptilina é prescrita para tratar dores crônicas, neuropáticas e musculoesqueléticas, o que 

pode justificar seu alto índice de consumo (BRASIL, 2013; ROCHA; WERLANG, 2013). 

Com relação à prevalência do uso da fluoxetina, esta pode ser justificada devido ao 

fato deste antidepressivo, possuir menor capacidade de produzir efeitos colaterais, o que a 

torna um fármaco potencialmente seguro (ISTILLI et al., 2010). 

Os benzodiazepínicos foram a segunda classe farmacêutica mais utilizada pelos 

usuários no período. Sendo o bromazepam (48,5%), clonazepam 2,5mg/ml (31,1%) e o 

clonazepam 2mg (32,9%) os mais consumidos. Estes medicamentos costumam ser utilizados 

para o alívio da ansiedade, insônia, sedação, tratamentos da epilepsia e estados convulsivos, 

distúrbios neuromusculares específicos e para amnésia antes e no decorrer de procedimentos 

médicos e cirúrgicos, além de serem amplamente utilizados no tratamento dos estados de 

ansiedade aguda e para controle rápido de ataques de pânico (BRASIL, 2013). 

O elevado consumo de benzodiazepínicos pelos participantes deste estudo revela-se 

preocupante, pois o uso continuado dos mesmos pode ocasionar fenômenos de tolerância 

(necessidade de doses cada vez maiores para manutenção de efeitos terapêuticos) e de 

dependência (recaída de sintomas de insônia e ansiedade quando da suspensão abrupta do 

uso). Inclui-se ainda, efeitos de déficits cognitivos (perda de atenção e dificuldade de 

fixação), que tendem a se instalar no curso do tratamento (BRASIL, 2013; BRET; MURION, 

2015). 

Outro aspecto relevante que emergiu da análise dos dados, foi a observação do 

consumo anual de, pelo menos, dois benzodiazepínicos diferentes pelo mesmo usuário. 

Pressupõe-se que tal fato, seja decorrente da ineficácia ou dependência ao fármaco que vinha 

sendo utilizado pela pessoa, ou ainda devido à ausência deste na farmácia da UBS, 

ocasionando a substituição de um medicamento por outro da mesma classe terapêutica. 
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Conforme evidenciado neste estudo, há uma prevalência de idosos que fazem uso de 

antidepressivos e benzodiazepínicos, sendo a fluoxetina e a amitriptilina as mais consumidas. 

Neste sentido, cabe-se destacar que a fluoxetina é classificada como de uso 

inapropriado para idosos, segundo os critérios de Beers e Screening Tool of Older Person’s 

Prescriptions (Stopp) e Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment (Start) devido a 

sua meia-vida longa, podendo aumentar o risco de estimulação excessiva do sistema nervoso 

central, perturbações do sono e aumento da agitação (O’MAHONY et al., 2010). 

Os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, também possuem classificação 

inapropriada para idosos, conforme os critérios de Beers e Stopp/Start quando associados com 

situações clínicas como glaucoma, demência, constipação e algumas anormalidades cardíacas. 

Da mesma forma, os benzodiazepínicos recebem a classificação de inapropriados para os seus 

representantes de ação intermediária e longa, devido ao risco de sedação prolongada, 

confusão, diminuição do equilíbrio e quedas (O’MAHONY et al., 2010). 

Sabe-se que o uso de múltiplos medicamentos ou polifarmácia tem crescido nos 

últimos anos, tornando-se uma prática comum na população. A polifarmácia psicotrópica 

refere-se ao uso de dois ou mais medicamentos psicotrópicos concomitantemente pelo mesmo 

usuário, podendo ser da mesma classe ou de classes terapêuticas diferentes (KUKREJA et al., 

2013). 

O uso concomitante de medicamentos produz efeitos que podem não ser os mesmos 

previstos, quando utilizados isoladamente, podendo colocar em risco a vida das pessoas, além 

de influenciar no aparecimento de efeitos colaterais que podem interferir na adesão ao 

tratamento (MOURA et al., 2016). 

Tal aspecto revela-se ainda mais preocupante, quando se trata do uso de psicotrópicos 

por idosos, pois as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, inerentes ao processo de 

envelhecimento, aumentam a vulnerabilidade dos idosos aos medicamentos, seja por reações 

adversas ou interações medicamentosas, piorando a qualidade de vida e aumentando a busca 

por atendimento nos serviços de saúde (CARVALHO et al., 2012; PEREIRA JUNIOR, 

2019). 

Em relação às combinações farmacológicas, identificou-se que os antidepressivos 

combinados aos benzodiazepínicos foram prevalentes na amostra, totalizando 53,9% no 

período estudado. Resultado semelhante foi obtido em uma pesquisa realizada em um 

município do meio oeste catarinense, cuja associação entre estas classes de medicamentos 

representou 36,1% da amostra (BRAGA et al., 2016). 
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Quanto às potenciais interações medicamentosas decorrentes das combinações de 

psicotrópicos, evidenciou-se maior porcentagem de interações de risco moderado, sendo a 

fluoxetina associada ao bromazepam a combinação mais utilizada no período estudado. O uso 

concomitante de bromazepam com fluoxetina pode ocasionar uma potencialização dos efeitos 

do bromazepam, que são risco de sedação prolongada, confusão, diminuição do equilíbrio e 

quedas (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012; TURATTI; MARINE, 2014). 

Analisando as interações do tipo “graves” mais frequentes entre os pesquisados, 

observou-se o predomínio da combinação entre fluoxetina e amitriptilina. O uso concomitante 

destes medicamentos pode resultar em aumento do risco de toxicidade antidepressiva 

tricíclica, prolongamento do intervalo QT e síndrome serotoninérgica (KUKREJA et al., 

2013). 

As interações leves são de significado clínico mínimo, e na maioria dos casos não 

requer nenhuma alteração na farmacoterapia. A combinação entre lorazepam e carbonato de 

lítio foi a única interação deste “tipo”. O efeito colateral possível de ocorrer frente ao 

consumo desta associação é a hipotermia (DRUGS, 2020). 

Vale lembrar, que a amostragem estudada possuía idade de 55 anos ou mais, 

incluindo-se idosos, que certamente fazem uso de outras classes de medicamentos, estando 

expostos a outros tipos de interações, não avaliadas neste estudo. 

Com base nos achados desta pesquisa, percebe-se a urgência das equipes 

multiprofissionais remodelarem as formas de atender e cuidar dos usuários em sofrimento 

mental na APS. O benefício proporcionado pelos psicotrópicos para tratar os TM são 

inquestionáveis, porém salienta-se, que como todos os demais medicamentos, estes devem ser 

utilizados de forma racional, tendo-se em vista que podem produzir diversos efeitos adversos, 

causar dependência e seu uso prolongado pode ocasionar inúmeros problemas à saúde da 

população (BRAGA et al., 2016). 

Infelizmente, medicar os sintomas de tristeza (pertencentes à realidade humana), vem 

se tornando uma prática cotidiana e automática no dia a dia dos serviços de saúde no país, 

inclusive na APS, favorecendo o uso indiscriminado de psicotrópicos (AGUIAR et al., 2016; 

ROCHA; WERLANG, 2013). Compreende-se que é necessário, parar de pensar que os 

psicotrópicos são o melhor tratamento ou, muitas vezes, a única forma de tratar os usuários 

em sofrimento mental. A confiança nestes medicamentos, receitados para todos os 

descontentes com a vida, tende a excluir as outras opções de tratamento. Em vista dos riscos e 

da eficácia questionável destes medicamentos a longo prazo, deve-se lembrar, que em 

primeiro lugar não se deve causar dano ao indivíduo (ALFENA, 2015). 
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Destaca-se, que cada vez mais o SUS tem orientado que sejam desenvolvidas ações 

voltadas a um cuidado pautado em tecnologias leves, como acolhimento, acompanhamento 

horizontal e longitudinal, fortalecimento da autonomia, enfoque na subjetividade, bem como o 

incentivo à participação daqueles que sofrem mentalmente em atividades comunitárias e 

grupos de apoio na APS, devendo o vínculo e a escuta qualificada, figurarem como prioridade 

absoluta em todo e qualquer contato destes indivíduos com os serviços de saúde (BRASIL, 

2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram estabelecer o perfil de usuários de 

psicotrópicos na APS. Observou-se que ao longo do período estudado, houve um aumento no 

número de usuários de psicotrópicos e também no quantitativo dispensado destas medicações 

pela farmácia da UBS. Os antidepressivos e benzodiazepínicos, foram as classes 

farmacêuticas mais consumidas, tanto isoladamente, como combinados. 

Apesar da prevalência do uso de um único fármaco pelos participantes, evidenciou-se 

que a polifarmácia de psicotrópicos é uma prática presente, cuja análise das combinações 

farmacológicas deste grupo de usuários, demonstrou que todas as associações de 

medicamentos utilizadas, podem ocasionar algum tipo de interação. 

Diante de tais evidências, denota-se a importância de um olhar atento por parte dos 

profissionais de saúde para tal questão, pois tais informações sinalizam um “alerta” sobre a 

necessidade de maior cuidado na prescrição e dispensação destes fármacos. 

Os dados obtidos neste estudo permitem também uma reflexão, sobre como a 

enfermagem pode atuar para evitar os inúmeros riscos a que estas pessoas estão expostas. O 

enfermeiro possui papel fundamental nas equipes de saúde, devendo ser protagonista na 

reafirmação do novo modelo de assistência aos usuários em sofrimento mental na APS. 

Pode-se concluir afirmando que os resultados aqui descritos permitirão redirecionar a 

prática dos profissionais que atendem essa população na UBS do município. Para tanto, tem-

se previsto o planejamento de ações específicas e estabelecimento de estratégias de cuidado 

integral, voltadas ao uso de tecnologias leves, promovendo, desta maneira, maior 

resolutividade dos problemas. Ademais, essas tecnologias favorecerão o uso racional de 

psicotrópicos, reduzindo o risco de reações adversas e dependência aos fármacos colaborando 

para a diminuição da medicalização e aumento da qualidade de vida dos usuários e seus 

familiares. 
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Considera-se como limitações deste estudo, a não correlação entre o perfil 

sociodemográfico dos participantes com os psicotrópicos utilizados. Tal informação poderia 

proporcionar aos profissionais o desenvolvimento de ações a grupos específicos. 
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5.4 PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 3 – CAPÍTULO DE LIVRO – A PRÁXIS DO 

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM OLHAR DOS 

PROFISSIONAIS 

 

INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da saúde mental, ao longo dos anos a assistência vem sofrendo diversas 

modificações em todos os aspectos, principalmente no que tange a substituição do modelo 

hospitalocêntrico, pelo de cuidado centrado na pessoa, família e comunidade (SILVA FILHO 

et al., 2020). 

De acordo com Souza et al. (2017, p. 986) “as demandas de saúde mental podem ser 

descritas tanto como as necessidades de cuidados relacionados aos Transtornos Mentais 

(TMs), quanto as situações de sofrimento presentes ao longo das fases de transição do ciclo 

vital ou, ainda, como respostas aos diferentes fatores estressantes”. 

Os TMs são alterações mentais e comportamentais, caracterizados por sintomas e 

sinais específicos definidos pela Classificação Internacional das Doenças (CID) ou pelo 

Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM). Cabe destacar que, para serem 

classificadas como doenças ou TMs, é preciso que os sintomas sejam contínuos ou 

recorrentes, resultando em prejuízo de alguma esfera da vida da pessoa (OMS, 2002). 

Já o sofrimento mental, pode ser compreendido a partir de uma vivência de 

ameaça/ruptura da unidade/identidade da pessoa, podendo ser resultado da interação entre o 

impacto emocional de determinado fato, sua condição social, temperamento, história de vida e 

rede de apoio. Ele não se iguala a dor, embora a dor possa levar a um sofrimento, porém não é 

qualquer dor que faz as pessoas sofrerem, do mesmo modo que o sofrimento não equivale a 

uma perda, embora as perdas possam ocasionalmente, gerar sofrimento (BRASIL, 2013). 

Frente a este contexto, as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) encontram um 

desafio cotidiano: prestar um cuidado integral, eficiente e de qualidade, embasado por 

tecnologias leves embasadas nas necessidades dos usuários em sofrimento mental e suas 

famílias (CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018). 

Porém, apesar de sua importância, as práticas em saúde mental na Atenção Primária à 

Saúde (APS), costumam ser motivo frequente de dúvidas, insegurança e receios por parte dos 

profissionais de saúde (BRASIL, 2013). 

Diante de tais colocações, este estudo buscou analisar as percepções e práticas dos 

profissionais de saúde da APS, sobre o manejo dos usuários em sofrimento mental neste nível 
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de atenção, bem como obter sugestões para o desenvolvimento de uma tecnologia educacional 

relacionada à temática que auxilie nas práticas da equipe multiprofissional. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação, realizada em cinco etapas, sendo que aqui estão 

descritas a segunda e a terceira etapas desta modalidade de pesquisa que foi embasada na 

proposta de Thiollent (2011). Esta consiste em uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e 

exploratório, guiado pela análise de conteúdo de Bardin (2011). 

O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que abrange três 

equipes de ESF, através da participação de alguns profissionais da equipe multiprofissional, 

de um município ao norte do Rio Grande do Sul. Optou-se em restringir a pesquisa a estes 

profissionais da APS do município, uma vez que cada um desempenha funções específicas na 

prática, porém a demanda de usuários é a mesma para todos, e, portanto, entende-se que para 

a aplicabilidade do constructo a equipe deve responsabilizar-se de forma coletiva (BRASIL, 

2006). 

Os critérios de inclusão desses participantes foram: Ser maior de 18 anos, médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicóloga da APS, estarem atuando no mínimo há seis 

meses na APS e aceitar participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: Estar afastado 

de suas atividades laborais por motivo de doença ou ser demitido de suas funções. 

A coleta de dados foi realizada no mês de novembro de 2020, por meio de entrevista 

individual, norteada por um roteiro semiestruturado (Apêndice L), sendo que na primeira 

parte havia questões fechadas, visando à caracterização dos dados sociodemográficos dos 

profissionais. A segunda parte do roteiro visava facilitar o diálogo para a obtenção das 

percepções dos profissionais acerca do manejo dos usuários em sofrimento mental na APS, 

bem como para obtenção de sugestões de tópicos para comporem uma cartilha educativa. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente, em local combinado previamente 

com os participantes, respeitando-se os protocolos de segurança de proteção e prevenção da 

Covid-19, como o uso de máscara, álcool gel, ambiente arejado e distanciamento de 1,5 m. 

Todas as entrevistas foram gravadas e após transcritas. Participaram da pesquisa três médicos, 

duas enfermeiras, uma psicóloga e dois técnicos de enfermagem. Uma das enfermeiras estava 

afastada por motivo de doença e uma técnica havia sido demitida. 

Os dados dos profissionais foram apresentados em uma tabela, em números absolutos 

e porcentagens. A última parte do roteiro de coleta de dados foi analisada por meio da análise 
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de conteúdo de Bardin, a qual conta com três fases. A primeira fase (pré-análise) consistiu na 

organização dos materiais a serem analisados com o objetivo de torná-los operacionais, 

sistematizando as ideias iniciais. Já a exploração do material constituiu a segunda fase, e se 

deu por meio da exploração dos dados com a definição de categorias. A terceira etapa foi 

voltada ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação, onde ocorreu a condensação e 

o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais 

(BARDIN, 2011). 

A pesquisa atendeu à Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisas realizadas em seres humanos. Foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado de Santa Catarina e aprovada sob o parecer nº 4.407.279 em 18 de 

novembro de 2020. A identificação de cada participante, durante a pesquisa, foi preservada, 

sendo realizada com as iniciais M (médico), E (enfermeira), T (técnico em enfermagem) e P 

(Psicóloga), acompanhada de numeração, exemplo: M1, T2, E3 respectivamente. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) informou aos participantes os objetivos da 

pesquisa e que os riscos da atividade eram mínimos e as pesquisadoras estariam atentas para 

resolvê-los ou minimizá-los. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento para 

Gravação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 traz detalhadamente o perfil dos profissionais de saúde. A maioria dos 

participantes era do sexo feminino, com média de idade de 39 anos e média de tempo de 

atuação profissional de 10,5 anos. 
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Tabela 1 – Perfil dos profissionais de saúde da APS de um município ao norte do Rio Grande 

do Sul – Erval Grande/2021 

Variável N % 

Sexo   

Feminino 7 87,5% 

Masculino 1 12,5% 

Faixa etária   

20-30 anos 3 37,5% 
31-40 anos 2 25% 

41-50 anos 2 25% 

Acima de 60 anos 1 12,5% 

Tempo de Serviço na APS   

2-10 anos 5 62,5% 

11-20 anos 1 12,5% 

Acima de 20 anos 2 25% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A segunda parte do instrumento de coleta de dados, que tratava da identificação das 

potencialidades e fragilidades no manejo aos usuários em sofrimento mental e também da 

obtenção de sugestões para a cartilha, foi gravada, transcrita e, posteriormente foi realizado o 

agrupamento das informações em categorias, seguindo o método de Bardin (2011). A partir 

dessa análise, emergiram quatro grandes categorias: Conhecimento sobre Saúde Mental, O 

Preparo/Despreparo dos Profissionais para Atuarem no Cuidado em Saúde Mental, O 

cotidiano da prática do Cuidado aos Usuários em Sofrimento Mental na APS e Sugestões para 

o Desenvolvimento da Cartilha Educativa. 

 

Conhecimento sobre a temática 

 

Nessa categoria estão apresentados os relatos sobre o conhecimento dos profissionais 

acerca de alguns conceitos envolvidos na temática Saúde Mental. Também, se expõe a 

percepção dos participantes sobre os TMs de maior prevalência na população atendida na 

APS. “Eu acho que tudo que envolve o emocional, além da fisiologia do sistema todo, tudo 

entra em saúde mental, o fisiológico, mental e o emocional da pessoa” (E2). 

 

A saúde mental nós entendemos que é uma questão de bem estar do indivíduo, que 

ele tem que estar bem em todas as áreas pra ele ter a saúde mental em dia, ele tem 

que saber lidar com suas individualidades, suas dificuldades, tem que achar uma 

maneira de conseguir aceitar tanto quando ele acerta, quando ele erra né... (P1). 

 

Compreende-se que a saúde mental vai além do enfoque exclusivo às doenças, mas diz 

respeito a toda complexidade e singularidade presentes nas diversas esferas que compõem o 

ser humano, correspondendo ainda, a um estado em que o indivíduo consegue manter-se em 
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harmonia consigo e nas relações sociais que estabelece, apesar das adversidades cotidianas 

(BRASIL, 2013; OLIVEIRA et al., 2017; OMS, 2002; SALIMENA et al., 2016). 

O sofrimento mental foi caracterizado pelos participantes, como um evento universal, 

multifatorial, individual, prejudicial à vida de quem sofre. Dependente de recursos internos e 

externos é influenciado pelas relações familiares, ocasionando diversos sintomas físicos e 

mentais nos indivíduos, geralmente caracterizados por processos somatoformes. 

“Sofrimento mental é tudo que faz desordem na vida do paciente, tudo o que pode 

trocar o estilo de vida da pessoa e com ele levar a um sofrimento mental, seja psicológico, no 

trabalho, na escola, tanto na vida pessoal, tudo o que influencia essa desordem...” (M1). 

“O sofrimento mental pra mim é a somatização de problemas, de sensações, de 

angústia, tristeza, mal-estar, essa somatização aí que causaria o sofrimento, diferente de uma 

doença específica” (M2). 

Pode-se entender o sofrimento mental como sendo resultado da interação entre o 

impacto emocional de determinado fato, a condição social do indivíduo, seu temperamento, 

história de vida, bem como, rede de apoio, contemplando também, os sintomas e aspectos 

envolvidos pela presença dos TMs (PAIVA, 2015; SILVA, G. et al., 2017). 

As manifestações mais comuns do sofrimento mental identificadas nos usuários da 

APS são compostas por uma síndrome clínica de três dimensões que se combinam: 

tristeza/desânimo, ansiedade e sintomas físicos (BRASIL, 2013). 

Já os TMs, podem ser conceituados como condições clinicamente significativas 

caracterizadas por alterações do modo de pensar e do humor ou por comportamentos 

associados com a angústia pessoal e/ou deterioração do seu funcionamento, estes transtornos 

são definidos pela CID (OMS, 2002). 

“A doença mental seria o transtorno já, seria a doença propriamente diagnosticada, o 

transtorno de ansiedade generalizada, a depressão leve, moderada, grave, esquizofrenia né, 

todos os outros quadros que se encaixaria no CID” (M3). 

Com relação aos TMs prevalentes na população atendida, emergiram a partir das 

entrevistas: a ansiedade, o transtorno depressivo, a esquizofrenia, os transtornos de 

comportamento e o uso de substâncias psicoativas, conforme observa-se nos relatos: “As 

situações de saúde mental que a gente mais encontra são a depressão, a ansiedade...” (E1). 

“Eu acho que as questões de drogas e álcool, que às vezes junta os dois casos” (T1). 

A literatura aponta que dentre os TMs, a Ansiedade Generalizada juntamente com os 

Transtornos Depressivos, são os principais motivos por busca de atendimento na APS, 

estando inclusive entre os dez motivos gerais mais comuns de consulta. Destaca-se também 
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que comumente, os transtornos de ansiedade ocorrem entre si, ou associados a outros 

problemas como depressão e abuso de substâncias, o que muitas vezes acaba dificultando o 

correto diagnóstico e tratamento. Outros transtornos muito presentes nas pessoas atualmente 

estão relacionados ao uso/abuso de substâncias, principalmente o alcoolismo, representando 

um sério problema de saúde (BRASIL, 2013, 2015; GUSSO, 2009; NHS-NICE, 2014; 

SILVA et al., 2016). 

 

O Preparo dos Profissionais para Atuarem no Cuidado em Saúde Mental  

 

Nesta categoria aborda-se a percepção dos participantes sobre seu preparo para o 

atendimento às demandas de saúde mental. Evidenciou-se que a maioria dos profissionais se 

sente despreparada emocionalmente ou com pouco/nenhum embasamento teórico para atender 

e dar sustentação às ações que os usuários em sofrimento mental requerem no âmbito da APS, 

conforme se exemplifica no depoimento: “Acho que não estou preparada, eu sou muito 

emotiva, daí se eu atender uma pessoa dessa, eu não posso ficar emocionada, penso eu” (T2). 

Os sentimentos de insegurança ou dúvida sobre como agir frente a determinadas 

situações em saúde mental é comum à prática da saúde (BRASIL, 2013) conforme relato do 

participante: “Não, em 21 anos da minha experiência nunca trabalhei com saúde mental, então 

conhecimento pouco, experiência nenhuma, não me sinto preparada” (E2). 

A saúde mental não pode ser compreendida de modo dissociado da saúde geral, desta 

forma, é necessário que os profissionais de saúde, saibam reconhecer que as demandas de 

saúde mental estão presentes em diversas queixas relatadas pelos usuários que chegam aos 

serviços de saúde, especialmente na APS (BRASIL, 2013). 

Identificou-se que alguns entrevistados, sentem dificuldades em atender as demandas 

de saúde mental no serviço, atribuindo tal situação a um déficit de conhecimento. Destaca-se 

no relato de um dos profissionais ainda, sua percepção sobre a importância da realização de 

processos de Educação Permanente (EP) em saúde mental, conforme observa-se: 

 

Eu acredito que a gente deveria melhorar, eu deveria melhorar essa parte, o 

meu conhecimento sobre esse assunto, porque tem muitos pacientes que eu 

acabo não me sentindo tão bem em atender em resolver os problemas deles, e 

acredito que isso seja por falta de capacitação do assunto, então 

principalmente para identificar muitas vezes, o paciente com problema de 

saúde mental, então a gente deveria ter um conhecimento melhor (M2). 
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Segundo Santos e Vecchia (2016) a EP busca transformar a prática dos profissionais a 

partir dos problemas do cotidiano, considerando conhecimentos e experiências prévias dos 

mesmos, tornando as ações mais flexíveis e adaptáveis à demanda. 

Rios e Carvalho (2021) salientam que os processos de EP em saúde mental, quando 

executados de modo adequado, estruturado, planejado e de acordo com o contexto do serviço 

de saúde, podem propiciar mudanças significativas na assistência prestada. As autoras 

pontuam, que a articulação e a interação entre os diferentes atores envolvidos, como gestores, 

profissionais e usuários torna-se fundamental para o êxito das ações em EP desenvolvidas. 

 

O Cotidiano do Cuidado aos Usuários em Sofrimento Mental na APS 

 

Esta categoria sintetiza a percepção por parte dos entrevistados sobre como tem se 

dado o cuidado aos usuários em sofrimento mental na UBS onde atuam. Os profissionais 

mencionaram que, frequentemente, o primeiro atendimento aos usuários na UBS é realizado 

pela equipe de enfermagem, a qual, se necessário, direciona a pessoa para os demais membros 

da equipe de saúde. “Primeiro ela passa pela enfermagem, daí a enfermeira vê se ela 

encaminha para o psicólogo, ou para o médico, ou às vezes encaminha para os dois” (T2). 

Silva et al. (2015) dizem que a enfermagem possui papel fundamental no atendimento 

às demandas de saúde mental na APS, pois frequentemente é o primeiro contato das pessoas 

com o serviço de saúde. Fato que torna estes profissionais responsáveis por tomar decisões e 

desencadear todo um processo de mobilização de recursos para solução do problema 

apresentado pelo usuário. 

A partir das entrevistas identificou-se que o atual manejo das demandas de saúde 

mental se dá, prevalentemente, de modo curativo, focado no antigo modelo biologicista, com 

predomínio da medicalização e hospitalização, tendo-se a psicoterapia e o acolhimento pela 

enfermagem como únicas estratégias de cuidado que fogem deste modelo. “A maioria é 

medicalizado, tudo acaba indo pro médico, e não tenho acompanhado muito a questão da 

psicóloga...” (E2). “O acompanhamento atualmente no nosso município é feito pela psicóloga, 

quando eles retornam da internação e com o neurologista..., basicamente medicamentoso e 

acompanhamento psicológico, com o psiquiatra, com a psicóloga” (E1). 

De acordo com o Ministério da Saúde as intervenções em saúde mental devem 

promover novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida das 

pessoas, devendo orientar para a produção de vida e de saúde e não se restringindo apenas à 
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cura de doenças, sendo necessário que os profissionais olhem o indivíduo em suas múltiplas 

dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas (BRASIL, 2013). 

Nessa perspectiva, destaca-se que para alguns profissionais o manejo que vem sendo 

realizado aos usuários em sofrimento mental, não está sendo resolutivo, tal fato foi atribuído 

ao retorno constante das pessoas ao serviço com as mesmas queixas e também pelo elevado 

quantitativo de indivíduos consumindo psicotrópicos. “Volta muito paciente com as mesmas 

queixas, como a gente tá na triagem, a gente consegue perceber isso..., acho que 1% que a 

gente consegue tratar” (E2).“Eu acredito que pelo número de usuários que a gente tem de 

psicotrópicos, que é muito grande, eu acredito que não esteja sendo tão resolutivo assim” 

(M2). 

Compreende-se que, somente a partir de uma nova práxis de cuidado, baseada em 

outros dispositivos e/ou intervenções ofertadas no serviço, e de um processo de educação da 

população e de profissionais sobre a temática será possível promover uma mudança deste 

cenário (BEZERRA et al., 2014; CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018). 

As situações consideradas de difícil manejo em saúde mental pelos profissionais 

foram: os usuários de substâncias psicoativas, a depressão em idosos, os agravos mentais 

envolvendo crianças e a ideação suicida. 

 

Nós temos muitas crianças aqui, muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, 

questão familiar né, questão de negligência, que acaba respingando lá na escola, eu 
acredito que isso é uma das coisas mais difíceis de trabalhar, porque a criança você 

não tem que trabalhar sozinha, você tem que trabalhar com os pais... (P1). 

 

As que eu vejo que são as mais difíceis da gente fazer um manejo são aquelas 

quando chega ao extremo né, que são as pessoas que se automutilam, que elas têm 

aquele pensamento suicida, isso é o mais difícil de nós trabalharmos com elas, né 

(E1). 

 

Nota-se que a maioria dos relatos vai ao encontro da literatura, que aponta as seguintes 

situações como de difícil manejo em saúde mental: usuários que apresentam comportamentos 

difíceis, podendo ser expressos por padrões comportamentais de manipulação, baixa adesão 

ao tratamento, ideação suicida e exigência excessiva de atenção dos profissionais que o 

atendem (CARNOT; MARQUES, 2018). 

Por se tratarem de situações tão complexas é fundamental que estas pessoas sejam 

abordadas por equipes multidisciplinares, compostas não só por médicos e enfermeiros, mas 

também por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e técnicos de reabilitação 

e inserção social. A assistência envolvendo estas equipes serve não só para a adequada 
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abordagem biopsicossocial dos indivíduos, mas também para permitir um melhor manejo dos 

casos (CARNOT; MARQUES, 2018). 

Dentre as potencialidades citadas no manejo aos usuários em sofrimento mental estão: 

o fácil acesso ao serviço, o trabalho em equipe, os atendimentos com a psicóloga, as 

hospitalizações e os acompanhamentos com especialistas. “Eu acredito que seria a facilidade 

de conseguir encaminhar esses pacientes para avaliação psiquiátrica, porque a gente tem dois 

psiquiatras bons em Erechim né, que tu consegue referenciar, então isso é uma coisa boa” 

(M3). 

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) também foram apontadas pelos 

profissionais como estratégias de cuidado positivas que eram realizadas na UBS aos usuários 

em sofrimento mental. Porém, estas atividades foram suspensas pela gestão, que justificou tal 

fato às medidas de prevenção impostas em decorrência da pandemia pelo novo Coronavírus. 

“Tinha a questão dos grupos, que agora não tem mais por causa da pandemia. A 

auriculoterapia, as PICS que ajudava bastante o pessoal, outras técnicas, que agora não estão 

sendo feitas por causa da pandemia” (T1). 

Compreende-se que o sofrimento mental na população tende a aumentar em 

decorrência das medidas de isolamento e distanciamento social impostos pela pandemia. 

Desta maneira, considera-se que as práticas de cuidado, voltadas ao apoio emocional às 

pessoas, deveriam ser fortalecidas na APS e não interrompidas, tanto que o Conselho 

Nacional de Saúde, reconhecendo a importância das PICS no tratamento e prevenção de 

diversos agravos, recomendou ao Ministério da Saúde que estas intervenções fossem 

prestadas à população durante a pandemia por Covid-19 (BRASIL, 2020). 

As fragilidades apontadas no manejo das demandas em saúde mental foram: a não 

realização de busca ativa, a ausência da longitudinalidade do cuidado, a não aceitação do uso 

de tratamentos não medicamentosos pela população, a elevada medicalização e as condições 

inadequadas de trabalho. 

A não realização de busca ativa dos usuários em sofrimento mental, ou faltosos aos 

acompanhamentos, além de uma fragilidade citada, foi percebida como fator que pode 

ocasionar o agravamento dos quadros clínicos. 

 

Muitos pacientes não chegam até nós, então a gente teria que fazer mais uma busca 
ativa..., a maioria dos casos de suicídio que aconteceu aqui no município, eles não 

tinham vindo até a unidade de saúde, nem um caso, pelo menos até que eu tô aqui. 

Um caso que aconteceu, que a gente tentou fazer de tudo, tentou encaminhar, 

internar, mas já veio muito agravado, a gente não conseguiu reverter, mas os outros 
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casos, nenhum tinha comparecido até a unidade de saúde, e se vieram consultar, 

nunca trouxeram queixas relacionadas a essa questão (P1). 

 

A medicalização das pessoas em sofrimento mental, também foi citada como aspecto 

negativo, conforme observa-se no relato: 

 

É uma coisa bem complexa tá, eu levo um pouco mais de 4 anos trabalhando em 

atenção primária de saúde no posto, e eu acho assim, que se poderia fazer muito 

mais, porque nem todos os pacientes que tomam medicação para algum transtorno 

mental precisa...é muita gente, de dez pacientes que eu faço receita na consulta, 

cinco são de pacientes que usam medicamentos antidepressivos (M1). 

 

Pode-se entender a medicalização como um controle de práticas biomédicas sobre a 

vida das pessoas, onde a utilização da prescrição e o uso de medicamentos são vistos como 

única alternativa possível de responder ao enfrentamento de enfermidades psíquicas. A 

medicalização é uma prática construída há muito tempo pela sociedade, a partir de 

significados e sentidos atribuídos pelas próprias pessoas (BEZERRA et al., 2014; ILLICH, 

1982). 

Já na visão de Conrad (2007) a medicalização é um processo no qual determinado 

comportamento e/ou problema não médico é definido como uma doença, transtorno ou 

problema médico. 

A medicalização dos diversos sofrimentos apresentados pelos usuários na APS é 

considerada mais prejudicial que benéfica, devendo ser evitada. Sabe-se que são muitos 

fatores que predispõem a esta prática, como a forte influência do modelo biomédico, a busca 

incessante por cuidados, o elevado número de pessoas que procuram substâncias que possam 

aliviar seus sofrimentos, bem como a falta de escuta e acolhimento adequado (CAMPOS; 

BEZERRA; JORGE, 2018; TESSER, 2019). 

Neste sentido, entende-se que o cuidado em saúde mental deve sair do escopo 

medicamentoso, para contemplar os aspectos subjetivos da pessoa, incluindo-a como 

participante principal do tratamento, envolvendo ainda sua família e, eventualmente a 

comunidade no cuidado (GUERRA et al., 2013; ROCHA; WERLANG, 2013). 

A não aceitação pelos usuários de outras terapias ou tratamentos que não sejam os 

medicamentosos, também foi considerada uma fragilidade do manejo a esta demanda. 

 

A princípio os próprios pacientes têm resistência, entende, muitos era para estar 

fazendo acompanhamento psicológico e não querem, só querem o remédio. Não 

querem tratar a causa do transtorno, do sofrimento, só querem o remédio para 

aliviar, então isso é um atendimento superficial... (M3). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que devem ser realizadas campanhas de 

educação e sensibilização da população sobre saúde mental, visando reduzir os obstáculos aos 

tratamentos e aos cuidados, aumentando a consciência das pessoas sobre a frequência dos 

agravos mentais, expondo ainda, as diversas opções de cuidados disponíveis e seus benefícios 

(OMS, 2002). 

Salienta-se que as equipes de ESF têm como uma de suas missões, contribuir para a 

mudança e superação do antigo modelo assistencial prestado às pessoas em sofrimento 

mental. Sabe-se, que se trata de uma construção e um aprendizado difícil, mas que pode ser 

facilitado e até induzido, mas que fica dependente de cada profissional fazê-lo (SILVA, M. et 

al., 2017; TESSER; POLI NETO; CAMPOS, 2010). 

A falta de condições adequadas de trabalho, relacionadas principalmente ao número 

insuficiente de profissionais para atenderem as demandas do serviço também foram apontadas 

como aspectos negativos do manejo, conforme observa-se no relato: “[...] muitas vezes a 

gente tá sobrecarregada, a gente não dá conta de todos os pacientes, dá uma atenção maior pra 

esses pacientes com depressão, com ansiedade, com nervosismo, que eles precisam dessa 

atenção maior” (E1). 

Tesser, Poli Neto e Campos (2010) dizem que o apoio gerencial e a existência de 

profissionais em número suficiente são necessários e essenciais para possibilitar uma 

assistência que facilite o acolhimento. Compreende-se que o novo modelo de cuidado em 

saúde mental, coloca em evidência as inter-relações entre subjetividade, processo de trabalho 

e gestão. Sendo que esta última merece uma posição de destaque, pois a gerência e as formas 

de gestão dos serviços de saúde podem contribuir de maneira significativa para práticas de 

cuidado alinhadas ética e ideologicamente às premissas da Reforma Psiquiátrica (CAMPOS, 

2000). Diante deste contexto, pode-se dizer que os gestores da APS são responsáveis pela 

qualidade do atendimento que é ofertado aos usuários em sofrimento mental, tanto quanto os 

profissionais de saúde. 

As sugestões citadas pelos participantes para qualificar a assistência aos usuários em 

sofrimento mental na APS foram: a criação de grupos, utilização das PICS, o 

acompanhamento longitudinal, a reorganização dos fluxos de atendimentos e o fortalecimento 

do trabalho em equipe. “Teria que ter esses negócios alternativos, formar um grupo, uma 

oficina, aqui não tem isso. De repente se tivessem grupos de autoajuda, até um grupo de 

exercício físico, pilates em conjunto, umas horas de distração...” (T2). 

A realização de grupos em saúde mental na APS, promovidos pelas equipes de ESF, 

são consideradas práticas que contribuem para o enfrentamento do estigma, para a promoção 
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da saúde mental e prevenção dos TMs. Os grupos possibilitam, através de discussões sobre a 

temática e o acolhimento de pessoas com diferentes singularidades, um viés não apenas 

terapêutico, mas também educativo (BRASIL, 2013; YAMAGUTI; MORAIS, 2019). 

 

O acompanhamento poderia ser diferente, por exemplo: hoje chegou para 

consultar uma moça se queixando que está triste, que não consegue tomar 

banho, que não consegue comer bem, que tem dificuldade para estudar. 

Falamos da educação para a saúde e prescrevo uma medicação, mas a 

senhora não volta, porque se sentiu bem, e eu não fui atrás da senhora para 

saber como ela está, e pode ser que a senhora está em uma condição pior, que 

não conseguiu vir mais, e eu nunca soube. Então eu acho que isso seria muito 

importante, esse acompanhamento até o final... (M1). 

 

Wenceslau e Ortega (2015) salientam que a continuidade do cuidado é um elemento 

central de uma atenção primária efetiva, sendo que quando há um relacionamento contínuo 

entre profissional de saúde e usuário, a qualidade dos serviços de saúde mental, neste nível de 

atenção, tende a aumentar. 

A reorganização dos fluxos de atendimento na UBS, bem como a realização de 

melhores avaliações dos usuários, também emergiram nos discursos como sugestões para 

melhorar o manejo, sendo percebidas ainda, como aspectos que podem possibilitar que os 

psicotrópicos não sejam, a única ou primeira opção de tratamento utilizada. “Ter uma 

avaliação com o psicólogo, com psiquiatra antes de começar a tomar o medicamento...” (T1). 

“Em muitos casos já é colocado medicamento antes de ser feito outros tipos de tratamento, 

então a gente poderia tentar fazer outra coisa, ou até uma questão natural para depois passar 

para psicotrópicos...” (P1). 

Tesser (2019, p. 4) salienta que “a medicalização pode não ocorrer ou ser desfeita, 

quando o profissional interpreta o problema como de natureza ‘não médica’ (ou ‘não 

patológica’) e ele é ressituado em outras esferas da vida do usuário e ali manejado (com apoio 

profissional)”. 

A atuação adequada, bem como o envolvimento dos diversos profissionais que 

compõem a equipe, também foi pontuada como estratégia para qualificar a assistência em 

saúde mental, conforme observa-se no relato: “O trabalho poderia ser muito bom, se o pessoal 

da saúde, não só o médico, todos, enfermeira, equipe de saúde fizer um trabalho bem feito, 

levando o paciente trabalhar com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com uma série de 

pessoas” (M3). 
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Pode-se identificar a partir do depoimento, que o trabalho em equipe em saúde mental, 

de fato não ocorre, da mesma forma que inexiste o envolvimento de alguns profissionais no 

cuidado a esta demanda. 

Frosi e Tesser (2015) salientam em seu estudo a importância de que sejam resgatados 

na APS recursos capazes de atuar a favor da reorganização do cuidado, como a singularização 

dos planos de atenção e a construção de intervenções compartilhadas pelas equipes, incluída 

sua permanente avaliação, os chamados projetos terapêuticos singulares. Os autores 

consideram positivos também, o desenvolvimento de intervenções diversificadas, como a 

fisioterapia ou atividade física orientada, principalmente às pessoas com problemas 

osteomusculares, pois afirmam que estes quadros apresentam significativas mudanças, aos 

usuários que tendem a reproduzir sofrimento em decorrência destes agravos (FROSI; 

TESSER, 2015). 

 

Sugestões para o Desenvolvimento da Cartilha Educativa 

 

Ao final de cada entrevista, foi solicitado aos profissionais que sugerissem temas para 

comporem uma cartilha educativa voltada à equipe da APS sobre a temática. Nesta categoria 

estão apresentados os relatos sobre as sugestões citadas. 

 

Eu acredito que primeiramente o que é saúde mental né... a questão de quais as 

doenças que mais tem, quais os sintomas que podem ter, os tratamentos, como fazer, 

quais profissionais que trabalham com isso, onde eles devem buscar ajuda, como os 

profissionais agir, claro que uma receita a gente não tem, mas umas dicas de como 

agir em determinado momento...(P1). 

 

Segundo a OMS (2002, p. 32) “é importante compreender a saúde mental e, de um 

modo mais geral, o funcionamento mental, porque aí reside a base sobre a qual se formará 

uma compreensão mais completa do desenvolvimento das perturbações mentais e 

comportamentais”. 

 

Seria o jeito de se tratar o paciente dentro da própria instituição, eu acho que isso é 

uma coisa fundamental, a questão da comunicação é fundamental para ser usada 

numa cartilha educativa..., a questão do corpo também, pois isso reflete muito na 

parte da saúde mental (M2). 

 

De acordo com Brasil (2013), o manejo às demandas de saúde mental devem ser 

realizadas de forma que o cuidado e as intervenções de saúde não sejam baseados somente na 

remissão dos sintomas, descontextualizando a vida do usuário e do território em que ele vive. 
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É preciso que seja oportunizado ao indivíduo um processo reflexivo, onde ele possa se 

perguntar sobre a relação do seu sofrimento com a manifestação sintomática que está 

acontecendo. “Mais essa parte da medicina integrativa, não foca só na questão do 

medicamento, mais sobre a parte das terapias, das outras formas de terapia que já existem, 

mais a parte complementar... da psicologia, da fisioterapia, poder ajudar...” (M3). “Eu acho 

que essa questão das PICS, pra entender melhor como funciona...” (E2). 

Entende-se que tão importante quanto a mudança no modelo de atenção aos usuários 

em sofrimento mental, está a formação dos profissionais de saúde para a prática do cuidado a 

esta demanda. Cabe não só à enfermagem, mas a toda equipe multiprofissional a educação 

permanente sobre esta temática, tornando possível, a partir da ampliação do conhecimento 

adquirido, uma reconstrução do cuidado ofertado a demanda em saúde mental na APS 

(COSTA; GONÇALVES; PEIXOTO, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidenciou-se neste estudo que os profissionais possuem conhecimento sobre as 

questões de saúde mental, porém sentem-se despreparados para atender e dar sustentação às 

ações em saúde mental na APS. Também ficou claro que a equipe de enfermagem é o 

primeiro contato dos usuários com o serviço e que, atualmente, o cuidado em saúde mental, 

ocorre predominantemente de modo curativo, com enfoque em tratamentos farmacológicos, 

hospitalizações, atendimentos com especialistas, tendo-se somente a psicoterapia e o 

acolhimento pela enfermagem como únicas estratégias de cuidado que fogem deste modelo. 

A equipe multiprofissional demonstrou estar ciente das fragilidades no tratamento 

ofertado a essa clientela e citou inúmeras estratégias que poderiam melhorar a assistência, 

como a criação de grupos, a utilização das PICS, o acompanhamento a longo prazo dos 

usuários, a reorganização dos fluxos de atendimentos na UBS e o fortalecimento do trabalho 

em equipe. No entanto, torna-se necessário que os profissionais que nela atuam, estejam aptos 

a prestarem um cuidado qualificado e resolutivo. Enfatiza-se também a importância de um 

olhar especial por parte dos gestores acerca desta área. 

Entende-se que processos de educação permanente em serviço, bem como, o 

desenvolvimento de tecnologias educacionais voltadas à equipe multiprofissional sobre a 

temática são fundamentais para uma mudança positiva nas práticas assistenciais em saúde 

mental na APS, possuindo inclusive grande relevância para a enfermagem, visto que estes 

profissionais atuam diretamente no cuidado aos usuários em sofrimento mental. 
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Espera-se com este estudo, contribuir para um processo crítico-reflexivo por parte de 

gestores e profissionais de saúde que atuam na APS, sobre a importância desta temática na 

atualidade. 

Como limitação desta investigação, considera-se a percepção de profissionais de uma 

única UBS. Sugere-se, portanto, a realização de novos estudos com abordagem qualitativa que 

contemplem vários profissionais que atuam em diferentes serviços de saúde da APS. Isso 

porque evidenciou-se neste estudo, o despreparo dos profissionais para atuarem frente as 

demandas de saúde mental na APS, além da prevalência de uma assistência com enfoque no 

antigo modelo hospitalocêntrico, fatos que denotam a importância da realização de processos 

reflexivos pelas equipes multiprofissionais neste nível de atenção. 
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5.5 PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 4 – ARTIGO CIENTÍFICO – FRAGILIDADES DO 

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONIAIS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA E A BUSCA POR UMA ASSISTÊNCIA QUALIFICADA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cuidado adequado em saúde mental é um tema que vem sendo discutido no Brasil 

desde o início da Reforma Psiquiátrica, sendo priorizada uma assistência integral com 

enfoque não apenas aos indivíduos em sofrimento mental e às suas famílias, mas também no 

desenvolvimento de ações de promoção e prevenção aos agravos de saúde mental na 

população (BARROS et al., 2019). 

Diante deste contexto, entende-se que cabe aos profissionais e gestores da Atenção 

Primária à Saúde (APS) assegurar esta assistência, uma vez que este nível de atenção é 

considerado pela Política Nacional de Saúde Mental, como a principal porta de entrada desta 

demanda no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2001). 

Porém, atualmente o que se observa na maioria das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

é a realização de um cuidado fragmentado, curativo, com predomínio da medicalização como 

tratamento às pessoas em sofrimento mental e raras ações de promoção e prevenção destes 

agravos na população, ocasionando uma assistência pouco resolutiva. Pode-se afirmar que 

pensar na saúde mental de forma fragmentada pode resultar em ações que não beneficiarão o 

sujeito, sua família, rede social e comunidade (DIAS et al., 2020). 

Sabe-se que existem inúmeras barreiras, que podem dificultar a realização de um 

cuidado qualificado em saúde mental na APS, como a escassez de recursos humanos, a pouca 

sensibilidade das equipes, o despreparo dos profissionais e em muitos casos a falta de apoio 

da gestão (SOUZA et al., 2017). 

Entende-se que o enfermeiro, exerce papel fundamental no cuidado em saúde mental 

na APS, podendo desta forma, adotar um posicionamento no serviço que vise contribuir para 

o enfrentamento das diversas barreiras que limitam a superação do antigo modelo asilar e 

hospitalocêntrico de assistência às pessoas em sofrimento mental (SILVA FILHO et al., 2020; 

SOUSA; COSTA; JORGE, 2019). 

Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo analisar a percepção dos 

profissionais de saúde da APS, acerca das fragilidades relacionadas ao cuidado em saúde 

mental em seu cotidiano de trabalho, no intuito de encontrar subsídios para a construção de 

uma tecnologia educativa que os auxilie no atendimento a esta clientela.  
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação adaptada de Thiollent (2011), sendo que neste artigo 

será descrita a terceira etapa do estudo, que trata da realização de uma roda de conversa, 

sendo a análise dos dados guiada pelo método de Bardin (2011). 

O estudo foi realizado através da interface de alguns profissionais da equipe 

multiprofissional, de uma UBS de um município ao norte do Rio Grande do Sul. Optou-se em 

restringir a pesquisa a estes profissionais da APS do município, uma vez que cada um 

desempenha funções específicas na prática, porém a demanda de usuários é a mesma para 

todos (BRASIL, 2006). 

Os critérios de inclusão dos participantes foram: Ser maior de 18 anos, médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicóloga da APS, estarem atuando no mínimo há seis 

meses na APS e aceitar participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: Estar afastado 

de suas atividades laborais por motivo de doença ou ser demitido de suas funções. 

A coleta de dados foi realizada no mês de dezembro de 2020, por meio de uma roda de 

conversa, norteada por um roteiro semiestruturado. No primeiro momento, realizou-se o 

acolhimento dos participantes, sendo que na sequência, a autora apresentou a análise dos 

dados obtidos do perfil de usuários de psicotrópicos e das entrevistas individuais realizadas 

previamente com estes profissionais sobre saúde mental. Foram utilizadas questões 

disparadoras para mediar o debate acerca da temática com os participantes, de modo a obter a 

visão do grupo sobre o tema. 

Ao final, foi solicitada uma breve avaliação sobre a atividade, e comunicado aos 

envolvidos que será realizada uma nova roda de conversa no segundo trimestre de 2021, para 

entrega de uma cartilha educativa que será desenvolvida pela autora, para a equipe 

multiprofissional da APS. 

Destaca-se que a construção desta tecnologia educacional, foi embasada pelas 

sugestões dos profissionais, obtidas por meio das entrevistas. Também foi comunicado aos 

participantes, que no prazo de um ano, a contar da data da entrega da cartilha, será realizada 

uma nova coleta de dados dos usuários de psicotrópicos, visando avaliar os resultados da 

aplicabilidade da tecnologia no serviço. 

A roda de conversa foi realizada de modo presencial na UBS, em horário e data 

combinadas previamente com os profissionais. Foram respeitados os protocolos de segurança 

de proteção e prevenção a Covid-19. A atividade foi áudio-gravada e as gravações foram 

transcritas para análise. 
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As rodas de conversas são espaços coletivos usados para a discussão e reflexão sobre 

diversos temas, podendo ser utilizadas para distintos fins, inclusive para o planejamento de 

ações (MACHADO et al., 2015). Participaram da atividade 3 médicos, 2 enfermeiras, 1 

psicóloga e 2 técnicos de enfermagem. O perfil dos profissionais foi apresentado, em números 

absolutos e porcentagens. 

Os diálogos obtidos foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin 

(2011) a qual conta com três fases. A primeira fase (pré-análise) consistiu na organização dos 

materiais a serem analisados com o objetivo de torná-los operacionais, sistematizando as 

ideias iniciais. Já a exploração do material constituiu a segunda fase, e se deu por meio da 

exploração dos dados com a definição de categorias A terceira etapa foi voltada ao tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação, destinando-se a organização dos resultados; onde 

ocorreu a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais (BARDIN, 2011). 

A pesquisa atendeu à Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisas realizadas em seres humanos, foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado de Santa Catarina e aprovada sob o parecer nº 4.407.279 em 18 de 

novembro de 2020. Após aprovação, os participantes foram convidados e mediante ao aceite 

em fazer parte da pesquisa, os mesmos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o Termo de Consentimento para Uso de Imagem e Voz. A identificação 

de cada participante foi preservada, sendo utilizadas as iniciais M (médico), E (enfermeira), T 

(técnico em enfermagem) e P (psicóloga), acompanhada de numeração, exemplo: M1, T2, E2 

respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria dos participantes era do sexo feminino (n=7; 87,5%), com média de idade 

de 39 anos e média de tempo de atuação profissional de 10,5 anos. Com o objetivo de 

compreender os significados e sentidos das falas dos profissionais, foi realizada a leitura 

exaustiva do material transcrito, levando à constituição de dois núcleos de significados, 

chamados aqui de categorias temáticas. As categorias que emergiram foram: As práticas de 

cuidado às pessoas em sofrimento mental na Atenção Primária e Propostas para mudar a 

assistência em saúde mental. 
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As práticas de cuidado às pessoas em sofrimento mental na Atenção Primária 

 

Esta temática apresenta a visão dos participantes acerca do cuidado prestado às 

pessoas em sofrimento mental na APS. Destaca-se que o enfoque dos discursos ficou 

predominantemente em torno das fragilidades da assistência, principalmente envolvendo a 

questão do uso de psicotrópicos. “Eu acho que não é só a questão de sair de graça 

(psicotrópico), mas se torna mais fácil, que daí ela não precisa se deslocar até a unidade, ou se 

deslocar para fazer os tratamentos, então eles sempre optam pelo mais fácil né” (P1). 

A realidade evidenciada pelos profissionais vai ao encontro do que ocorre não só no 

Brasil, mas também nos países desenvolvidos, que apontam a preferência das pessoas em 

utilizar fármacos para o tratamento do sofrimento mental (FAVERO et al., 2019; FRANCO; 

MERHY, 2010). 

Os autores salientam que um dos fatores que pode ser associado à preferência do 

tratamento medicamentoso, é a cultura dos usuários, que associam a solução de seus 

problemas de saúde a determinados produtos disponibilizados pelos serviços de saúde como, 

por exemplo, o medicamento. É como se o fármaco tivesse a propriedade natural de proteger a 

saúde, como se a utilização deste, por si só, fosse responsável por todo o processo de cuidado, 

quando na realidade é um recurso limitado (FAVERO et al., 2019; FRANCO; MERHY, 

2010). 

Não se pode eximir também, a responsabilidade dos profissionais de saúde, sobre esta 

predileção aos tratamentos medicamentosos, pois, estudos demonstram que apesar da 

proposta de reorientação do modelo de cuidado às pessoas em sofrimento mental, muitos 

serviços de saúde continuam focando suas ações na medicalização, como cuidado principal a 

esta demanda (BORGES et al., 2015; FROSI; TESSER, 2015). 

A identificação dos problemas que motivavam alguns usuários a buscarem 

constantemente atendimento na UBS foi realizada pela equipe, que concluiu que as principais 

causas envolvidas neste cenário, tinham origem em alguma desordem mental. 

 

Eu lembro que foi em 2018 que nós fizemos uma avaliação dos pacientes que 

vinham com muita frequência ao posto de saúde, uma lista enorme, e fomos visitar 

em equipe, e quase mais da metade, uns 75% tinham transtornos mentais, né...Se foi 

na casa dos pacientes, e sempre se encontrava alguma coisa, que a dor não era o 

problema, quer dizer não era físico era dor emocional, e sempre associado aos TM 

(M1). 

 

O relato sugere a existência de um ponto falho na assistência prestada aos usuários, 

uma vez que demonstra a incessante busca por atendimento. Pode-se atribuir a falta de 
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resolutividade dos problemas apresentados pelas pessoas à inexistência de uma abordagem 

integral aos indivíduos no serviço. Pois, sabe-se que existe uma gama de situações em que os 

sofrimentos físico e mental apresentam-se de forma articulada, denotando que as doenças 

físicas e mentais compõem partes indissociáveis do ser humano (FROSI; TESSER, 2015; 

OMS, 2008). 

Entende-se que todas as pessoas com queixas de sofrimento mental, deveriam ser 

acompanhadas pela equipe até a solução do problema apresentado, porém identificou-se que 

esse acompanhamento tem sido realizado somente para os casos considerados graves, 

conforme exemplifica-se na fala: 

 

Se for caso grave, vem no primeiro atendimento, é uma ideação suicida, não vem no 

segundo a gente faz uma busca ativa, pelas agentes de saúde, ou faz visita Agora se 

vem um caso leve, a gente não tem como buscar todos os casos que não vem, agora 
se é caso grave, e chegou como urgência a gente vai atrás (P1). 

 

Frente à impossibilidade de acompanhar todos os usuários, mencionada pelo 

participante, entende-se que se houvesse uma organização adequada e envolvimento dos 

diversos atores que compõem as equipes, seria possível a realização deste acompanhamento a 

longo prazo. Vislumbra-se que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) poderiam auxiliar 

neste acompanhamento. 

Segundo Campos, Bezerra e Jorge (2019), os ACS são os profissionais da equipe que 

estão mais próximos da população, por conviverem no território, e embora não estejam 

capacitados para reconhecer os sintomas de sofrimento mental, conseguem acompanhar as 

pessoas da comunidade por meio da visita domiciliar, podendo ser considerados importantes 

atores, para atuar na interface da saúde mental na APS. 

A inexistência do acompanhamento à família dos usuários em sofrimento mental por 

parte da equipe foi percebida como uma fragilidade da assistência, apesar de ser considerada 

como importante e essencial para a resolutividade do agravo mental apresentado pelos 

indivíduos. 

 

Um grande desafio que eu percebo é o acompanhamento desses pacientes que estão 

em tratamento nas famílias. Por exemplo a família tem um problema, a pessoa tem 

um problema, daí eles encaminham para internação, às vezes compulsória, às vezes 

voluntária. A pessoa vai, a gente acompanha o paciente lá, mas o impacto que essa 

internação teve na família, muitas vezes a gente não acompanha. Aí o paciente 

retorna, a família não tem estrutura nenhuma para seguir com esse 

acompanhamento, há trinta dias, quarenta dias, o paciente tá com problema de novo, 

e aí agrava o problema (E2). 
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Diante da afirmativa, cabe destacar que o cuidado integral, tão almejado e proposto às 

pessoas em sofrimento mental, visa compreender não só o indivíduo, mas sim, sua 

singularidade e o contexto social no qual este está inserido, incluindo-se aqui a família. O 

vínculo entre os profissionais das ESF, a família e a comunidade é considerado como 

fundamental para que as ações da equipe tenham impacto positivo na saúde da população 

(BRASIL, 2013). 

Mesmo sendo indiscutível a importância da família no cuidado em saúde mental, os 

profissionais relataram que o abandono familiar é uma situação comumente encontrada na 

assistência aos usuários em sofrimento mental. 

 

A gente teve vários casos que não tinha acompanhante para ir junto para a 

internação. Teve caso que a gente teve que disponibilizar xampu, ir atrás pra 

comprar as coisas para internação, que não tinha familiar, aí nós fomos atrás de um 
amigo do cara pra ir. Outra situação com o psiquiatra, não é obrigado, mas alguém 

tem que acompanhar, várias vezes foram técnicos (enfermagem) junto, porque a 

família não quer nem saber, então o problema, é muito mais profundo do que a gente 

percebe (P1). 

 

Esta realidade demonstra que a assistência em saúde mental na APS, é desafiadora e 

complexa. Desta forma, os profissionais precisam lançar mão de todos os instrumentos que 

possam facilitar o manejo dos casos, como a proximidade com as famílias, o matriciamento, a 

intersetorialidade, o trabalho em equipe, dentre outras (BARROS et al., 2019). 

Discorrendo ainda sobre o cuidado em saúde mental, emergiu a preocupação dos 

profissionais acerca das consequências psicológicas que poderão ocorrer em crianças e 

adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em virtude das medidas 

de prevenção impostas pela pandemia por Covid-19. 

 

Tudo aponta, os estudos aí dizem, que vai se agravar os índices de problema em 
saúde mental. Nós vamos enfrentar isso com crianças, adolescentes, hoje se tu pegar 

o impacto que tá tendo esse distanciamento forçado para as crianças, de não tá indo 

na aula, de tá convivendo mais diretamente com as famílias, com os avós, isso a 

gente não tem noção da dimensão que isso vai dar (E2). 

 

A gente tem aqui em Erval um grande número de vulnerabilidade social né, às 

vezes, na escola as crianças saiam daquele ambiente. Então pensa agora, só naquele 

ambiente, imagina quando vier à tona (P1). 

 

A literatura aponta a necessidade da realização de atividades de educação em saúde, 

com enfoque nas famílias, sobre formas de auxiliar no cuidado à saúde mental de crianças e 

adolescentes em tempos de pandemia por Covid-19. As ações podem se dar através de 

atendimentos no SUS, de atividades comunitárias ou por meios impressos, eletrônicos ou 
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digitais, devendo ser adaptadas à realidade das famílias, principalmente daquelas com 

vulnerabilidade econômica e condições sanitárias inadequadas, como aquelas que residem em 

comunidades pobres e favelas (ALMEIDA et al., 2020). 

Destaca-se que para os participantes, algumas pessoas que utilizam psicotrópicos, não 

necessariamente precisariam usá-los, porém acabam consumindo tais medicamentos por 

períodos longos, habituando-se aos efeitos dos mesmos, ocasionando uma “cronificação 

medicamentosa”. “Uns tomam por costume, porque não é assim, é costume” (M1). 

Atualmente os profissionais estão tendo que agir sobre um conjunto de sofrimentos e 

tratamentos cronificados, no que tange a questão da saúde mental. Esta situação está sendo 

equiparada às abordagens consolidadas para doenças ou condições crônicas como hipertensão 

e diabetes, nas quais o cuidado fundamenta-se em uma conduta farmacológica permanente, os 

medicamentos de “uso contínuo” (FROSI; TESSER, 2015). 

Tal prática pode ser atribuída à assistência que vem sendo prestada pelos profissionais, 

ao longo dos anos, às pessoas em sofrimento mental na APS. Esta acontece, na maioria das 

vezes, de forma fragmentada, sem a realização de uma escuta qualificada ou da criação de 

vínculo com o usuário, resultando em inúmeras prescrições medicamentosas, além de 

implicarem muitas vezes, em gastos com encaminhamentos e exames desnecessários, 

ocasionando subdiagnósticos, e com frequência tratamentos inadequados, gerando um alto 

custo social direto e indireto (BRASIL, 2013; BOLSONI; ZUARDI, 2015; FORTES et al., 

2011). 

A prevalência do uso de psicotrópicos em pessoas com idade superior a 55 anos, 

especialmente em idosos, também emergiu a partir dos dados analisados. Os profissionais 

reconhecem os riscos envolvidos nesta prática, citando inclusive, exemplos de medicações 

que podem causar iatrogenias nesta população, conforme observa-se no relato: 

 

Na verdade tem uma lista que fala de todos os medicamentos que são 

potencialmente nocivos para os idosos. No caso, a amitriptilina está nesse meio, os 

benzodiazepínicos também. Então o que acontece, quando tu dá amitriptilina pros 

idosos, pode dar até um efeito rebote dessa medicação, piora mais a situação, 

geralmente fica mais nervoso, mais agitado por causa disso, e é um risco potencial 

de queda porque eles ficam mais tontos, porque tanto a amitriptilina quanto os 

benzodiazepínicos sedam de uma forma excessiva, é bem complicado isso daí (M3). 

 

A fala corrobora com a literatura, que diz existir diferenças entre o sistema fisiológico 

de idosos e de jovens, o que pode acarretar maior tendência à sensibilidade e efeitos adversos 

durante o uso de psicotrópicos nas pessoas com idade superior a 60 anos. Ressalta-se que, os 

idosos que possuem TMs e necessitam de tratamento com tais medicamentos devem ser muito 
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bem avaliados, quanto à escolha do fármaco, para que este traga apenas benefícios e não 

cause efeitos colaterais (KATZUNG, 2005; LIMA-COSTA; VERAS, 2003). 

Quanto à utilização de pelo menos dois benzodiazepínicos diferentes pelos usuários, 

em um período inferior a um ano, os profissionais atribuem à falta de medicamento na 

farmácia da UBS, a qual, consequentemente, promove a troca de fármacos pelas pessoas. 

Além disso, as consultas realizadas no Pronto Atendimento Municipal, o qual não dispõe de 

acesso aos prontuários eletrônicos das pessoas atendidas na UBS, acaba favorecendo a 

substituição de medicamentos pelo médico. “Ah, não quer comprar, daí vai com o médico do 

Pronto Atendimento, que dá outro, ele não tem sistema, daí troca” (E1). “Isso já aconteceu, de 

eu atender, usava um, ia lá trocava por outro, não tinha sistema, voltava aqui” (M3). 

Frente a este cenário, compreende-se a importância da gestão no cuidado em saúde 

mental, pois o gestor deveria responsabilizar-se pela assistência farmacêutica no SUS, 

garantindo aos usuários acesso ao(s) medicamento(s), tendo na assistência farmacêutica uma 

ação de saúde efetiva e institucionalizada (MEDEIROS FILHO et al., 2018). 

Entende-se que cabe à gestão, em conjunto com a equipe, a organização do fluxo de 

atendimentos dos serviços de saúde disponíveis no município, de maneira a orientar e 

direcionar a população aos locais a que se destina cada um. Acredita-se que esta organização 

proporcionará uma continuidade do cuidado e o estabelecimento do vínculo entre os usuários 

e profissionais, reduzindo a troca constante de medicamentos. 

A partir da discussão na roda de conversa, foi possível identificar que as prescrições 

de psicotrópicos em alguns casos, ocorrem de maneira inadequada, expondo os usuários a 

possíveis agravos à saúde, devido a tal prática. “Na dúvida, tem médicos que prescreve assim, 

que não olha o princípio ativo, vai no senso comum, dá o mais forte que tem né”(T2). “Ah na 

dúvida vai o mais forte que tem, para garantir” (E2). 

Revela-se preocupante a prescrição de psicotrópicos de forma inadequada e sem uma 

correta avaliação do indivíduo, indo contra o que é preconizado pelo Ministério da Saúde que 

destaca ser importante a prescrição de doses mínimas necessárias para o tratamento dos 

transtornos mentais (BRASIL, 2013). 

A utilização de dois ou mais psicofármacos pela mesma pessoa, também foi discutida 

pelo grupo, sendo pontuados os riscos envolvidos nesta prática, como as possíveis interações 

farmacológicas, conforme exemplifica-se no depoimento: 

 

Isso aconteceu quando eu entrei aqui, a gente não tinha muito índice para psiquiatra, 

não tinha muito paciente que ia pro psiquiatra, aí a gente mudou o modo de atender. 

Aí o psiquiatra me ligou, que um remédio tava potencializando o efeito de outro, 



121 

 

então ela tava tendo crises, a partir do momento que ela começou usar os dois tipos 

de remédio junto. Daí ela tirou, não deu nem 15/20 dias que ela parou, a paciente 

começou a ter melhora, que era por causa desta interação medicamentosa (P1). 

 

Sabe-se que a polifarmácia, ou o uso de vários medicamentos concomitantemente, 

inclusive de psicotrópicos, é uma prática comum na sociedade. Porém, salienta-se que o efeito 

produzido pelo uso isolado de um medicamento, difere de quando são utilizados dois ou mais 

fármacos associados. A ocorrência da alteração dos efeitos de um medicamento devido à 

administração simultânea de outro é denominada de interação medicamentosa (KUKREJA et 

al., 2013; LIMA et al., 2009; MOURA et al., 2016). 

As associações medicamentosas podem ser benéficas quando proporcionam um 

melhor efeito terapêutico ou uma redução da toxicidade, entretanto, podem ser prejudiciais 

quando favorecem o aparecimento de reações adversas ou diminuição do efeito de um ou 

ambos os fármacos (FLEITE et al., 2000). 

Apesar de geralmente ser o médico, o responsável pelas orientações sobre o uso de 

psicofármacos aos usuários, considera-se importante a atuação de outros profissionais da 

equipe, como o enfermeiro, que pode orientar o usuário durante a consulta de enfermagem em 

relação ao possível aumento de efeitos adversos que podem ocorrer no uso conjunto de 

psicotrópicos, enfatizando a prevenção dos abusos e a promoção do uso racional, 

minimizando possíveis consequências desta prática (BORGES et al., 2015). 

Outra questão discutida pelos profissionais foi a respeito de como se dá o consumo de 

psicotrópicos pelos usuários. Identificou-se que os participantes desconhecem a realidade 

envolvida neste contexto, demonstrando que inexiste um acompanhamento adequado a esta 

demanda. “Esses dados são das retiradas, agora como se dá a manipulação, o consumo destes 

medicamentos? Tomam? Não tomam? Tomam dois por vez?” (M2). 

A literatura diz que o uso racional de psicotrópicos está diretamente relacionado com o 

controle da prescrição dos mesmos, e que esta prática somente será realizada de forma 

adequada com a utilização de protocolos clínicos e terapêuticos, e capacitação dos 

profissionais na APS (ROCHA; WERLANG, 2013). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o uso racional de 

medicamentos, ocorre quando a pessoa recebe o medicamento apropriado à sua necessidade 

clínica, na dose e posologia correta, por um período de tempo adequado e ao menor custo para 

si e para a comunidade (OMS, 2002). 

Entende-se que é indiscutível o benefício da utilização de psicotrópicos no manejo dos 

transtornos mentais. Porém, é fundamental a avaliação dos riscos e benefícios desta 
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terapêutica por parte dos médicos da APS. Neste sentido, considera-se relevante também, que 

as pessoas sejam orientadas não só quanto ao melhor tratamento para seu caso, mas em 

relação à correta utilização desta categoria de fármacos, visto que o uso inadequado destes 

pode submeter os indivíduos há diversos riscos a sua saúde que podem ser graves (BORGES 

et al., 2015). 

 

Propostas para mudar a assistência em saúde mental 

 

Esta categoria é composta pelas sugestões dos participantes sobre estratégias que 

poderiam ser implantadas no serviço para qualificar a assistência em saúde mental. Optou-se 

neste estudo, por considerar sugestões relacionadas às diversas ações e intervenções em saúde 

mental, pois compreende-se que a atuação dos profissionais da APS, deve ir além da 

assistência prestada às pessoas com diagnóstico de TMs ou em sofrimento mental, devendo 

contemplar também atividades de promoção e prevenção a saúde mental da população. 

Dentre as sugestões citadas estão a assistência com enfoque integral do usuário e sua 

família, a realização de um processo de educação permanente sobre a temática para os 

profissionais, o desenvolvimento de ações voltadas à população sobre as questões de saúde 

mental, a implantação de espaços de lazer e atividade física no município e o 

desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à saúde mental para crianças. Destaca-se 

que a maioria das sugestões propostas foram apontadas como possíveis de serem realizadas a 

longo prazo. 

 

Eu acho que a maioria dos transtornos mentais, deve-se chegar ao fundo, a causa, 

porque você pode fazer reiki, pode fazer auriculoterapia, pode fazer o melhor 

tratamento médico, mas se você não chega a causa, de nada vale. Tem que buscar 

uma solução para o problema que a pessoa tem ... nós precisamos da conversa com o 

paciente (M2). 

 

Concorda-se com o depoimento, pois vislumbra-se nele um aspecto fundamental no 

manejo aos usuários em sofrimento mental, que é a escuta do indivíduo. Entende-se que esta 

prática permite ao profissional a identificação dos fatores desencadeantes dos sintomas 

apresentados pelo usuário, facilitando a elaboração do plano de cuidado. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a escuta deve ser a primeira ferramenta 

utilizada pelo profissional de saúde no atendimento em saúde mental na APS, pois ela 

possibilita que o indivíduo possa contar e ouvir o seu sofrimento de outra perspectiva, criando 

novas maneiras de olhar para a vida e suas escolhas. Esta prática, também demonstra que os 
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profissionais estão disponíveis para acolher, acompanhar e cuidar, isto favorece a criação do 

vínculo entre equipe e usuários (BRASIL, 2013). 

A extensão da assistência às famílias das pessoas em sofrimento mental foi 

mencionada como um aspecto que merece ser revisto pela equipe, conforme exemplifica-se 

no relato: “... uma coisa que a gente tem que olhar com outros olhos também, é a questão das 

famílias, do espaço que esse paciente convive” (E2). 

Segundo a OMS (2002), as necessidades das pessoas em sofrimento mental e de suas 

famílias são múltiplas, variadas e diferem nas diversas fases das doenças, requerendo uma 

ampla variedade de serviços para proporcionar cuidados abrangentes. 

Neste sentido, a família pode ser considerada como fundamental para a efetividade da 

assistência às demandas de saúde mental, sendo que qualquer tentativa de tratar o indivíduo 

isoladamente de sua família é insatisfatória, pois os principais passos para a promoção da 

saúde mental e seu tratamento devem ser planejados junto aos familiares (NÓBILE et al., 

2000). 

Alguns participantes citaram a criação de espaços de lazer e locais para a prática de 

exercícios físicos, destinados à população, como estratégia para auxiliar na promoção e 

prevenção ao sofrimento mental. “Vamos pensar pra frente, construir uma área de recreação 

pra todos os grupos” (M2). “A academia de saúde, que antes tinha” (M3). 

Para alguns autores, o uso combinado de técnicas psicossociais personalizadas, com 

envolvimento em atividades agradáveis, de acordo com as necessidades de cada usuário em 

sofrimento mental, promove a ativação comportamental demonstrando eficácia, 

principalmente, para o tratamento da depressão (JUANES et al., 2015; SCAZUFCA et al., 

2019). 

Outra sugestão que emergiu foi à realização de um processo de Educação Permanente 

em Saúde (EPS) para a equipe sobre a temática, conforme exemplifica-se no relato: “Tudo a 

longo prazo, porque esta questão de saúde mental não dá para fazer na corrida, precisaria esse 

treinamento para os profissionais e também para os pacientes” (E1). “Nas escolas trabalhar 

muito isso com as crianças hoje, para o futuro” (E1). 

Considera-se importante e fundamental o aprofundamento da temática tanto para a 

equipe, quanto para a população, contemplando principalmente ações voltadas à prevenção e 

promoção da saúde mental e o uso racional de psicotrópicos. 

Compreende-se que a EPS sobre a temática é fundamental, para que os profissionais 

estejam habilitados a atender esta demanda complexa de cuidado, dentro da perspectiva da 
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atenção psicossocial, sem reproduzir a assistência que era dispensada aos indivíduos dentro da 

lógica manicomial (COSTA et al., 2017). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a APS é um dos níveis de atenção do SUS que 

possibilita a construção de práticas inovadoras, voltadas para a comunidade, inclusive no 

campo da saúde mental. A Portaria 2488/2011 de 21 de abril, ao referendar as ações da ESF, 

destaca que o trabalho destas equipes deve ser caracterizado pela centralidade da atenção à 

família, pela integração com a comunidade, pelo desenvolvimento de intervenções precoces 

com ênfase na prevenção e educação em saúde (BRASIL, 2011, 2013). 

Por fim, foi sugerido que os dados referentes ao perfil dos usuários de psicotrópicos 

apresentados pela autora, na roda de conversa fossem divulgados para a população, através de 

mídias como rádio e internet, á fim de estimular o uso racional destes medicamentos pela 

população. “Eu penso que não deveria ficar aqui, que você deveria ir nas rádios, divulgar para 

às pessoas, que às pessoas saibam, porque não é assim, vem aqui pega uma medicação e vai 

embora, isso não é assim né” (M1). “Você deveria divulgar esse trabalho, porque a maioria da 

população não sabe dessa realidade” (E2). 

Os medicamentos vêm sendo concebidos pelas pessoas, como simples “bens de 

consumo”, fato contrário ao que realmente são, uma potente terapêutica, capaz de auxiliar na 

promoção da saúde. Porém, seu uso de maneira irracional, seu acúmulo nos domicílios 

(popular “farmácia caseira”), bem como seu armazenamento e descarte incorretos podem 

causar sérios riscos. Atualmente, esta problemática, tem sido considerada um grave problema 

de saúde pública mundial (MASTROIANNI et al., 2011; SILVA et al., 2017). 

Segundo a OMS, o uso racional de medicamentos contempla várias circunstâncias, tais 

como, quando o paciente recebe o medicamento apropriado para a sua condição clínica; em 

dose e forma farmacêutica adequadas às suas necessidades individuais; pelo tempo adequado 

de tratamento e a um custo acessível. Ainda, é necessário que ele seja dispensado em 

condições adequadas, com orientação e responsabilidade pelos profissionais de saúde. E 

finalmente, é preciso que o paciente realize corretamente o regime terapêutico prescrito 

(OMS, 1987). 

De acordo com Melo e Pauferro (2020) espera-se que na APS, os profissionais das 

ESF e farmacêuticos, elaborem estratégias que possam identificar e prevenir os resultados 

negativos associados à medicação, promovendo o uso racional de medicamentos, 

principalmente através de práticas educativas. 

Neste sentido, os autores salientam ainda, que 
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É preciso partir das crenças, percepções e atitudes do usuário em relação à 

sua doença, ao medicamento e ao tratamento, tornando este o caminho para a 

Educação em Saúde. Não basta somente prosseguir com as recomendações 

para melhorar a saúde e prevenir doenças, mas é necessário realizar 

realmente uma Educação em Saúde como um processo que desperte o 

diálogo, a indagação, a reflexão, o questionamento e a ação partilhada 

(MELO; PAUFERRO, 2020). 

 

Frente a este contexto, considera-se importante não somente a divulgação da 

existência de um elevado consumo de psicotrópicos, mas também a realização de processos 

educativos, voltados a levar informações seguras às pessoas, sobre os riscos e os cuidados 

envolvidos no uso, armazenamento e descarte de todos os tipos de fármacos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo evidenciou-se que dentre os profissionais participantes, a maioria 

eram mulheres, com média de idade de 39 anos e média de tempo de atuação profissional de 

10,5 anos. A análise do conteúdo gerou duas áreas temáticas, sendo elas: As práticas de 

cuidado as pessoas em sofrimento mental na Atenção Primária e sugestões para a melhoria 

das ações de saúde mental na Atenção Primária à Saúde. 

A primeira categoria apresentou a percepção dos participantes acerca do cuidado 

prestado as pessoas em sofrimento mental na APS. Já a segunda categoria abordou a questão 

da medicalização em saúde mental e a terceira e última categoria contemplou as sugestões dos 

profissionais sobre estratégias para qualificar a assistência em saúde mental na APS. 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram a necessidade urgente de se 

reelaborar as estratégias de cuidado em saúde mental na APS, principalmente devido ao risco 

a que estão expostas algumas pessoas, com o uso inadequado de psicotrópicos. Também se 

salienta a necessidade de realização de intervenções em saúde mental com enfoque nas 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Por fim, considera-se importante a 

realização de um processo de EPS sobre a temática, além do desenvolvimento de ações 

educativas abordando as diversas questões relacionadas à saúde mental para a população. 

Destacam-se como limitações deste estudo, a participação de apenas alguns membros 

da equipe da APS, sendo necessário abranger outros profissionais e também, o gestor do 

serviço. Entende-se que tais participações poderiam proporcionar melhor compreensão acerca 

da problemática envolvida, no que tange o cuidado aos usuários em sofrimento mental, bem 

como, uma sensibilização sobre a importância de uma mudança nas práticas de cuidado a esta 
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demanda na APS. No entanto, salienta-se que estas limitações não comprometeram a 

qualidade dos dados obtidos.  
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5.6 PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 5 – ARTIGO CIENTÍFICO – CONSTRUÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

SOBRE O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Transtornos Mentais (TMs) são considerados um grave problema de saúde pública, 

sendo apontados por alguns estudiosos, como responsáveis pelas maiores causas de perda da 

saúde em nível mundial, ocasionando um elevado custo social e econômico (BONADIMAN 

et al., 2017; MURRAY et al., 2016). 

Atualmente, compreende-se que é na Atenção Primária à Saúde (APS) que indivíduos 

acometidos por sofrimento e/ou TMs, decorrentes ou não do uso de substâncias psicoativas, 

apresentando alterações leves até as mais graves, devem ser assistidos, de igual maneira 

àqueles com demais condições crônicas de saúde (PARANÁ, 2014). 

Sabe-se que o cuidado em saúde mental neste nível de atenção, é permeado por 

diversos obstáculos, principalmente, no que tange ao preparo dos profissionais para atuarem 

frente a esta demanda. Tal fato pode ser atribuído às exigências que este campo de atuação 

envolve, como, por exemplo, conhecimentos teórico-científicos, manejo, empatia e 

humanização (SOUSA; COSTA; JORGE, 2019). 

Nessa perspectiva, a Educação Permanente em Saúde (EPS) pode apresentar-se como 

uma possibilidade para o aprimoramento do conhecimento dos profissionais, acerca da 

temática da saúde mental, favorecendo, dessa forma, mudanças positivas nas práticas de 

cuidado a esta demanda (MOTA; SILVA; SOUZA, 2016). 

Inserido nas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), tem-se o enfermeiro, que 

atua prestando assistência direta à saúde das pessoas, além de possuir outras atribuições como 

supervisão, coordenação e realização de atividades de EPS na APS (BRASIL, 2011; 

WAIDMAN et al., 2012). 

Vislumbra-se, que esse profissional pode contribuir para o processo de EPS da equipe, 

sobre a incorporação de novas maneiras de se compreender e cuidar dos usuários em 

sofrimento mental na APS (MOTA; SILVA; SOUZA, 2016). 

Para isso, o enfermeiro pode utilizar Tecnologias Educativas (TE). Estas ferramentas 

caracterizam-se por novas teorias, ensinos, pesquisas, conceitos e técnicas para a atualização 

da educação, facilitando o aprendizado e possibilitando, ao educador, maneiras inovadoras de 

trocar conhecimentos. As TEs podem ser de diversas modalidades, como: entrevistas; 



131 

 

simulações; vídeos; aconselhamentos; slides; manuais; cadernetas; jogos educativos; website; 

cartilhas; softwares; e metodologias ativas (ÁFIO et al., 2014; MERHY, 2005; NIETZSCHE 

et al., 2012; TEIXEIRA; MOTA, 2011). 

As cartilhas educativas são compreendidas como uma TE dedicada a informar, 

facilitando o aprendizado, uma vez que permitem, ao usuário, uma leitura posterior, servindo 

como guia de orientação para o caso de dúvidas e auxiliando na tomada de decisões no dia a 

dia. Seus temas devem ser abordados por meio de conceitos, mensagens, perguntas e 

respostas, podendo-se utilizar, ainda, narrativas em quadrinhos e/ou textos didáticos e/ou 

informativos (CASTRO; LIMA JUNIOR, 2014). 

A proposta deste trabalho foi construir e validar uma cartilha educativa embasada nas 

principais fragilidades, apontadas pelos profissionais da APS, na assistência às pessoas em 

sofrimento mental em seu cotidiano de trabalho, pois evidenciou-se uma lacuna no cuidado 

prestado a essa clientela, além de um elevado número de usuários de psicotrópicos. A cartilha 

foi desenvolvida, a partir de uma necessidade local, porém, ela pode ser utilizada por outras 

equipes da APS. 

Nesse sentido, objetiva-se, neste artigo, descrever o processo de construção e 

validação da cartilha educativa intitulada: “Saúde Mental na Atenção Primária: aprimorando o 

conhecimento profissional para o desenvolvimento de uma prática assistencial de qualidade”. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação embasada por Thiollent (2011), e adaptada em cinco 

etapas, sendo que neste artigo será descrita a quarta etapa do estudo. Esta consiste no 

desenvolvimento e validação de uma cartilha educativa voltada à equipe multiprofissional da 

APS, sobre o cuidado aos usuários em sofrimento mental. Neste estudo, optou-se por realizar 

a validação de conteúdo e aparência por juízes-especialistas e, também, pelo público-alvo. A 

pesquisa foi realizada no período de novembro de 2020 a julho de 2021, no município de 

Erval Grande-RS. 

Para embasar a construção desta tecnologia educativa, primeiramente, foi realizado um 

levantamento dos usuários que retiravam psicotrópicos na farmácia da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do município em questão. Posteriormente, realizou-se uma pesquisa de campo, 

que possibilitou a identificação das fragilidades percebidas pelos profissionais da APS no 

manejo às pessoas em sofrimento mental e, também, se obteve sugestões de tópicos para 

comporem a cartilha educativa. 
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Nessa etapa da pesquisa participaram três médicos, duas enfermeiras, dois técnicos de 

enfermagem e uma psicóloga, que atuam na APS, do referido município. O perfil dos 

participantes teve como predomínio pessoas do sexo feminino, com média de idade de 39 

anos e média de tempo de atuação profissional de 10,5 anos. 

Definidos os tópicos da cartilha, realizou-se uma análise do referencial teórico sobre 

as temáticas e iniciou-se a construção da tecnologia. O conteúdo para compor a cartilha foi 

embasado na literatura. Para elaborar uma cartilha alguns princípios devem ser considerados, 

sendo eles: linguagem clara e objetiva; visual leve e atraente; adequação ao público-alvo; e 

fidedignidade das informações. Além desses princípios, devem ser seguidas as etapas de 

elaboração, sendo elas: 1) definição do tema; 2) definição dos tópicos que irão compor a 

cartilha; 3) pesquisa bibliográfica; 4) elaboração do roteiro; 5) desenvolvimento da cartilha; 6) 

impressão do piloto, em que é recomendada a validação do material; e 7) impressão e 

distribuição (ALMEIDA, 2017). 

Contratou-se um profissional designer gráfico, para confecção das ilustrações, 

formatação, configuração e diagramação das páginas da cartilha. As imagens foram coletadas 

na internet, em banco de imagem pago ou de domínio público. Após a análise dos painéis, se 

entendeu qual seria o melhor estilo/traço a ser usado nas ilustrações, tamanho mínimo dos 

caracteres e imagens, além das cores que poderiam ter uma melhor afinidade com o público-

alvo determinado. Utilizou-se o programa Corel draw 2017 (versão 21.1.0) para a composição 

das ilustrações. A diagramação das páginas e montagem para editoração foi desenvolvida no 

Corel draw 2017 (versão 12.0.0.81). O tamanho na versão final impressa da cartilha é de 

210x150mm e, também, será disponibilizada uma versão digital do mesmo material. 

A cartilha, na sua versão final, possui 80 páginas, frente e verso, contendo: capa; 

contracapa; lista de siglas; sumário; e apresentação. A partir da página 9 tem-se a organização 

do conteúdo divido em seis capítulos, sendo eles: 1) alguns conceitos em saúde mental; 2) 

principais transtornos mentais atendidos na Atenção Primária à Saúde; 3) suicídio; 4) o 

cuidado em saúde mental na Atenção Primária à Saúde; 5) as tecnologias no cuidado em 

saúde mental na Atenção Primária à Saúde; e 6) práticas integrativas e complementares. Após 

desenvolvida, a cartilha passou pelo processo de validação por juízes-especialistas. 

A validação visa elaborar uma nova intervenção ou melhorar, de forma significativa, 

uma intervenção já existente. Por meio desse processo, examina-se com exatidão determinado 

instrumento, a partir de escores de um teste estabelecido, devendo ser repetido inúmeras vezes 

para o mesmo instrumento (RAYMUNDO, 2009; TEIXEIRA; MOTA, 2011). 
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A validação de conteúdo indica em que medida o instrumento possui uma amostra 

apropriada de itens, para medir o conteúdo específico e cobrir, adequadamente, seu domínio 

(POLIT; BECK, 2011). A validação da aparência “indica se o instrumento parece à primeira 

vista, apropriado para um público-alvo e busca a identificação de problemas de entendimento 

e aceitação dos termos inseridos” (DEON et al., 2011 apud TEIXEIRA, 2020, p. 5). 

A validação da cartilha pelo público-alvo é considerada importante, pois possibilita a 

verificação de aspectos não compreendidos, e/ou que devem ser acrescentados, aperfeiçoados, 

propiciando, ainda, a verificação do que foi exposto e o que foi aprendido (FONSECA et al., 

2004). 

Neste estudo, foi realizada a validação de conteúdo e aparência, pelo público-alvo da 

cartilha educativa. A validação do conteúdo foi efetuada por juízes-especialistas da área. A 

validação da aparência, envolveu juízes-especialistas em design e/ou marketing e a validação 

pelo público-alvo foi realizada por alguns membros da equipe multiprofissional (médicos, 

enfermeiros, psicóloga, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem) que atuam na APS. 

A literatura diverge quanto ao número ideal de especialistas para validação e não há 

um consenso para tal. Essa recomendação varia de acordo com o referencial utilizado, 

considerando-se de cinco a vinte juízes (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; PASQUALI, 2013; 

TEIXEIRA; MOTA 2011). 

Dessa forma, esta pesquisa teve uma amostra de 12 juízes para validação de conteúdo, 

seis juízes para validação da aparência e 11 profissionais de saúde da APS, como público-

alvo. 

 

Validação por juízes-especialistas 

 

Para a seleção dos juízes especialistas, elaborou-se critérios de inclusão embasados na 

proposta de Benevides et al. (2016 apud TEIXEIRA, 2020). 

Incluíram-se juízes especialistas de conteúdo que contemplaram, pelo menos, dois dos 

seguintes critérios: 1) ser especialista (lato ou stricto sensu) na área temática do estudo; 2) 

possuir prática clínico-assistencial com o público-alvo do estudo há, pelo menos, três anos; 3) 

possuir trabalho publicado em revista e/ou evento sobre o tema do estudo; 4) ter trabalhos 

publicados em revistas e/ou eventos sobre construção e validação de tecnologias cuidativo-

educacionais na área da temática; e/ou 5) ser membro da Sociedade Científica na área da 

temática. 
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Incluíram-se juízes especialistas da aparência, que contemplaram pelo menos dois dos 

seguintes critérios: 1) ser especialista (lato ou stricto sensu) na sua área profissional; 2) ter 

trabalho publicado em revista e/ou evento sobre tecnologias educacionais; 3) ter trabalho 

publicado em revista e/ou evento sobre construção e validação de tecnologias educacionais; 4) 

ter experiência profissional com o formato-modalidade das tecnologias educacionais há, pelo 

menos, dois anos; e 5) ter trabalho registrado e/ou aplicado com o formato-modalidade das 

tecnologias educacionais. 

Foram considerados, como critérios de exclusão, o preenchimento incompleto do 

instrumento de coleta de dados utilizado e o não retorno dos documentos para a pesquisadora. 

Com base nos critérios citados anteriormente, os juízes especialistas foram escolhidos 

em uma amostragem não probabilística intencional, não aleatória, por meio de análise dos 

currículos na Plataforma Lattes, do portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), tendo, posteriormente, seu currículo analisado para 

confirmação dos critérios estabelecidos. 

Os juízes-especialistas que atenderam aos critérios de inclusão, foram convidados a 

participar do estudo por meio do envio, via correio eletrônico, de cartas-convites, 

esclarecendo os objetivos da pesquisa. Foi estipulado o prazo de cinco dias para confirmação 

de participação no estudo. 

Uma vez que cada grupo de juízes teve foco específico em sua avaliação, foram 

construídos dois instrumentos avaliativos no Google Forms para os juízes-especialistas. O 

primeiro voltado aos juízes de conteúdo; e o segundo, direcionado aos juízes de aparência. 

Estes foram enviados junto com a cartilha educativa, em formato PDF via e-mail a cada 

participante. 

Os instrumentos dos juízes-especialistas eram compostos por três seções: a primeira, 

continha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para leitura e aceite; a segunda, 

caracterizava o perfil do especialista (iniciais do nome, sexo, idade, formação, tempo de 

formação, maior titulação, pesquisa desenvolvida na área, título da pesquisa, tempo de 

experiência); a terceira seção expunha os instrumentos distintos para cada tipo de participante. 

Solicitou-se que os questionários fossem respondidos em 15 dias, a fim de ser possível 

cumprir o cronograma. No caso do não cumprimento do prazo, foi enviado novo e-mail, 

concedendo maiores esclarecimentos, bem como, mais cinco dias para devolução, sendo este 

o tempo limite para os dados serem incluídos na pesquisa. A coleta dos dados ocorreu nos 

meses de abril e maio de 2021. 
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Os dados de identificação dos juízes especialistas foram consolidados em uma planilha 

do software Microsoft Word Excel e analisados de forma descritiva pelo cálculo de frequência 

absoluta, percentuais, médias e desvio padrão, utilizando-se o software estatístico Statiscal 

Packpage for the Social Sciences (SPSS, 2020). 

O instrumento avaliativo utilizado pelos juízes de conteúdo foi embasado na proposta 

de Teixeira e Mota (2011), que descrevem em sua obra, como devem ser compostos os 

instrumentos avaliativos de tecnologias educacionais impressas. O instrumento elaborado 

possuía frases afirmativas que contemplava os seguintes aspectos: objetivos; estrutura; 

apresentação; e relevância, totalizando 21 itens, constando ainda, questões abertas para 

comentários e sugestões. 

Foi utilizada uma escala tipo Likert para cada aspecto do instrumento avaliativo de 

conteúdo, contendo quatro graus de valoração. Os juízes de conteúdo procederam à análise 

correspondente à concordância e à adequação de cada item: 1 = totalmente adequado; 2 = 

adequado; 3 = parcialmente adequado, e 4 = inadequado, sendo que ao assinalarem as 

valorações “3” e “4” justificaram sua resposta, sugerindo alterações a serem feitas no 

material. 

A análise dos dados ocorreu mediante a utilização de planilhas no programa Microsoft 

Word Excel, a partir do Índice de Validação de Conteúdo (IVC), que foi obtido pela somatória 

do número de respostas “1” (totalmente adequado) e “2” (adequado) de cada juiz participante, 

em relação a cada item do instrumento, dividido pelo número total de respostas (POLIT; 

BECK, 2011). Neste estudo, acatou-se a sugestão de Teixeira (2020), que considera a 

tecnologia validada quando se atinge um índice de concordância igual ou superior a 80%. 

O segundo instrumento, destinado aos juízes da área de Design e Marketing, foi 

elaborado, tendo como base o instrumento americano para avaliação da dificuldade e 

conveniência dos materiais educativos, denominado Suitability Assessment of Materials 

(SAM), traduzido para a língua portuguesa (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). Foi utilizada uma 

escala do tipo Likert (0 = inadequado, 1 = parcialmente adequado, 2 = adequado), para cada 

aspecto avaliativo, composto pela checagem de atributos relacionados a conteúdo, linguagem, 

ilustração gráfica, apresentação, estímulo/motivação e adequação cultural, sendo que os 

juízes, ao assinalarem as valorações “0” e “1,” justificaram sua resposta, sugerindo alterações 

a serem feitas no material. 

A análise dos dados do instrumento ocorreu mediante a utilização de planilhas no 

programa Microsoft Word Excel. O cálculo do escore total de adequação é feito, a partir da 

soma dos escores obtidos, dividido pelo total máximo de escores (18 itens = 36 escores) e 
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multiplicado por 100, para transformar em percentual. A interpretação se dá da seguinte 

forma: 70-100% (material superior); 40-69% (material adequado); ou 0-39% (material 

inadequado) (SOUSA; TURRINI; POVEDA, 2015). 

As sugestões feitas pelos juízes especialistas (conteúdo e design) foram repassadas 

para o software Microsoft Word e organizadas conforme a dimensão a que se dirigiam. 

 

Validação pelo público-alvo 

 

Após a cartilha ter sido validada pelos juízes-especialistas de conteúdo e aparência, 

definiram-se os critérios de inclusão e exclusão do público-alvo para validação. De acordo, 

com Teixeira e Mota (2011), esse grupo de avaliadores deve ser composto por indivíduos que 

possuam perfil semelhante com o público para o qual será destinada a tecnologia. 

Neste estudo, optou-se por alguns membros da equipe multiprofissional da APS, uma 

vez que a cartilha desenvolvida é direcionada a estes profissionais. Teve-se como critérios de 

inclusão dos participantes: idade igual ou superior a 18 anos; ser médico; enfermeiro; 

psicólogo; técnico de enfermagem e/ou fisioterapeuta; estar atuando há, pelo menos, 6 meses 

na APS; e aceitar participar da pesquisa. 

Adotou-se como critérios de exclusão: profissionais que estavam afastados de suas 

atividades laborais por motivo de doença e o não retorno do formulário enviado. 

Após a identificação dos profissionais que se enquadravam nos critérios de inclusão, 

foram enviadas via correio-eletrônico, cartas-convite que esclareciam os objetivos da 

pesquisa, bem como orientações sobre como deveria ser realizada a análise do material. Foi 

estipulado o prazo de oito dias para a confirmação de participação no estudo. 

Elaborou-se um instrumento no Google Forms, para validação da cartilha pelo 

público-alvo. Este foi adaptado, a partir do instrumento desenvolvido por Teixeira e Mota 

(2011) para validação de tecnologias educacionais impressas, sendo enviado via correio 

eletrônico, aos profissionais que aceitaram participar do estudo, juntamente com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e a cartilha em PDF. 

O instrumento foi composto por três partes: a primeira continha o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para leitura e aceite; a segunda caracterizava o perfil do 

profissional (iniciais do nome, sexo, idade, formação e tempo de atuação na APS); e, a 

terceira parte, possuía frases afirmativas que contemplava os objetivos, organização, estilo da 

escrita, aparência e motivação, totalizando 25 itens. Foi utilizada uma escala de resposta do 

tipo Likert, contendo quatro graus de valoração (1 = totalmente adequado; 2 = adequado; 3 = 
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parcialmente adequado; e 4 = inadequado), sendo que ao assinalarem as valorações “3” ou 

“4”, os participantes deveriam justificar sua resposta, sugerindo alterações a serem feitas no 

material. 

Solicitou-se que os questionários fossem respondidos em 15 dias, a fim de ser possível 

cumprir o cronograma. Os dados dos perfis de cada profissional foram consolidados em uma 

planilha do software Microsoft Word Excel e analisados de forma descritiva pelo cálculo de 

frequência absoluta, percentuais, médias e desvio padrão. Os dados foram apresentados em 

quadros e tabelas, sintetizando as principais características. 

As respostas obtidas em cada bloco (objetivos, organização, estilo da escrita, aparência 

e motivação) foram dispostas em planilhas no programa Microsoft Word Excel, e analisadas a 

partir do Índice de Concordância. 

Este cálculo foi realizado por meio do somatório total dos escores 1 = totalmente 

adequado e 2 = adequado de cada bloco, atribuídos pelos juízes, dividido pelo total de itens do 

questionário. O valor obtido foi multiplicado por 100, para obtenção do nível de concordância 

em porcentagem. Na análise dos dados foram considerados validados os itens com nível de 

concordância mínima de 75% (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). 

Esta pesquisa foi desenvolvida conforme as diretrizes da Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, para pesquisas realizadas em seres humanos. Antes de ser 

executada foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Udesc e aprovada com o 

parecer nº 4.407.279 em 18 de novembro de 2020. A todos os participantes foi lhes guardado 

a confidencialidade dos dados utilizados. Na etapa de tabulação e análise dos dados, o 

anonimato dos participantes foi garantido, por meio da identificação dos juízes com a letra J 

(Juiz), seguido de um número ordinal (J1, J2, J3...) e dos profissionais com a letra P, seguida 

de um número ordinal (P1, P2, P3...). 

 

RESULTADOS 

 

A partir do perfil de usuários de psicotrópicos, das fragilidades identificadas no 

manejo das pessoas em sofrimento mental, da definição de temáticas sugeridas pelos 

profissionais participantes da pesquisa e com base na literatura, iniciou-se a construção da 

cartilha, que na sua versão inicial foi intitulada: “Saúde Mental na Atenção Primária: 

aprimorando o conhecimento profissional para o desenvolvimento de uma prática assistencial 

de qualidade.” A cartilha era composta de 51 páginas, frente e verso em folha A6, em formato 

de livreto, colorida, com capa, lista de siglas, sumário, apresentação e os seguintes conteúdos: 
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conceitos em saúde mental; principais TMs, seus sintomas e tratamentos; principais 

tecnologias recomendadas para o cuidado em saúde mental na APS; e Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs) que podem ser utilizadas nesta área, além de aspectos relacionados ao 

suicídio. 

 

Validação pelos juízes-especialistas 

 

A validação do conteúdo desta primeira versão da cartilha foi realizada por um grupo 

de 12 juízes-especialistas, composto por enfermeiros (7; 58,3%), psicólogos (4; 33,3%) e 

profissional de música (1; 8,33%), sendo este último, mestrando em Atenção Psicossocial, 

participante do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas de Saúde Mental. Dos 35 juízes 

convidados, 20 não retornaram o convite, três aceitaram participar da pesquisa, porém, não 

retornaram o questionário, sendo excluídos, totalizando, assim, os 12 juízes que validaram o 

material. 

Verificou-se que dos juízes-especialistas, metade eram do sexo feminino (6; 50%) e 

metade do sexo masculino (6; 50%), com média de idade de 39,7 anos, com média de tempo 

de formação de 14,1 anos e média de tempo de trabalho na área de 11,8 anos. Todos os 

participantes eram especialistas na área de saúde mental, sendo prevalente os juízes com 

doutorado (6; 50%), seguido de mestrado (3; 25%), pós-doutorado (2; 16,6%), e 

especialização na área (1; 8,3%). Todos possuíam trabalhos científicos publicados em revista 

e/ou evento sobre saúde mental. 

Na Tabela 1, estão apresentados o IVC individual e as perguntas utilizadas na 

validação do conteúdo de cada item. A cartilha foi validada em sua primeira avaliação pelos 

juízes de conteúdo, obtendo como IVC geral 0,85 ou 85%. Após avaliação dos juízes e o 

recebimento de suas sugestões, optou-se por incorporar, na cartilha, as sugestões. Como a 

cartilha já havia atingido um IVC suficiente para ser considerada validada, não foi necessário 

submeter o material a uma nova validação. 
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Tabela 1 – Avaliação individual do IVC por item. Erval Grande/RS, 2021 

Itens IVC 

Objetivos 

As informações/conteúdo são ou estão coerentes com as necessidades cotidianas dos profissionais de 
saúde da APS para o cuidado em Saúde Mental. 

 

 
0,5 

As informações/conteúdo são importantes para o cuidado em Saúde Mental na APS. 0,9 

O material pode promover/instigar mudança de comportamento e atitudes em relação ao cuidado em 

Saúde Mental na APS. 

 

0,9 

O material pode circular no meio científico da área de Saúde Mental. 0,5 

A cartilha educativa tem aplicabilidade no cotidiano da prática clínica dos profissionais da APS. 0,9 

Estrutura e apresentação 

A cartilha é apropriada para orientar os profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) sobre 

o cuidado em Saúde Mental. 

 

 

0,7 

As mensagens estão apresentadas de maneira clara e compreensiva. 1,0 

As informações apresentadas estão cientificamente corretas? 0,5 
O material está apropriado ao nível sociocultural dos profissionais de saúde da APS. 0,9 

Há uma sequência lógica do conteúdo proposto. 0,9 

As informações são bem estruturadas em concordância e ortografia. 0,9 

O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento dos profissionais de saúde da APS. 0,9 

As informações da capa, contracapa, sumário e apresentação são coerentes. 1,0 

O tamanho do título e tópicos está adequado. 1,0 

O número de páginas está adequado. 1,0 

As ilustrações estão expressivas e adequadas. 0,9 

Relevância 

Os temas retratam aspectos chave que devem ser reforçados. 

 

1,0 

A cartilha educativa gera a transferência de aprendizado a diferentes contextos. 0,7 

A cartilha educativa propõe a construção de conhecimentos aos profissionais de saúde, quanto ao cuidado 
em Saúde Mental na APS. 

 
0,7 

A cartilha educativa aborda conhecimentos necessários para o saber dos profissionais de saúde da APS. 0,8 

A cartilha está adequada para ser utilizada por qualquer profissional de saúde da APS. 0,9 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A validação da aparência foi realizada por um grupo de seis juízes-especialistas, todos 

possuíam formação na área de design (4; 66,6%) ou marketing (2; 33,3%) e tinham 

experiência profissional na área de tecnologias educacionais há, pelo menos, dois anos. Foram 

enviados 50 convites para participação na pesquisa, sendo que destes, 44 não retornaram, 

desta forma, obteve-se um total de seis juízes-especialistas. 

Acerca da caracterização dos juízes de design ou marketing que contribuíram para a 

validação da cartilha produzida, verificou-se a predominância de homens (4; 66,6%), com 

média de idade de 34,1 anos, média de tempo de formação de 12,3 anos e tempo de trabalho 

na área de 13,5 anos. Todos os juízes possuíam publicações na área de design ou marketing. 

Quanto à formação, 16,6% (1) possuíam pós-doutorado, 33,3% (2) doutorado, 33,3% (2) eram 

mestres e 16,6% (1) especialista. 

Os seis profissionais com experiência em design ou marketing avaliaram a cartilha por 

meio do instrumento SAM traduzido para o português, e as respostas obtidas, de cada item, 

estão apresentadas na Tabela 2. De acordo com a Tabela 2, observa-se que um juiz avaliou 

como inadequado o item relacionado ao tamanho e o tipo da fonte da cartilha, além de outros 
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itens terem sido avaliados como parcialmente adequados. A cartilha foi validada em sua 

primeira avaliação pelos juízes de aparência, pois foi obtido um escore de cada item calculado 

para o instrumento SAM acima de 80%, sendo considerada como adequada ou superior. 

Entretanto, todas as sugestões dos juízes foram incorporadas à lista de alterações a serem 

feitas no material. 

 

Tabela 2 – Respostas dos juízes de design/marketing, Erval Grande/RS, 2021 

Estímulo/ Motivação 

Ocorre interação do leitor com o texto e/ou as figuras, instigando-o a 

resolver problemas, fazer escolhas e/ou demonstrar habilidades.  

 

5 

 

1 

 

0 

Os padrões de comportamento desejados são modelados ou bem 
demonstrados. 

6 0 0 

Existe motivação para mudanças no cuidado aos usuários em sofrimento 

mental na APS. 

5 1 0 

Adequação Cultural 

O material é culturalmente adequado à lógica, linguagem e experiência dos 

profissionais de saúde da APS. 

 

5 

 

1 

 

0 

Apresenta imagens e exemplos adequados culturalmente. 5 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

A*= Adequado; PA**=Parcialmente adequado, I***= Inadequado, conforme a classificação dos itens do 

instrumento SAM. 

 

Após analisar as avaliações de cada especialista de conteúdo e de aparência, foram 

compiladas as sugestões e procedeu-se à correção dos itens na cartilha, na sequência foi feito 

novo contato com o designer gráfico para incorporação das alterações ao material. Segue, no 

Quadro 1, a síntese das alterações sugeridas pelos juízes de conteúdo e, no Quadro 2, as 

alterações sugeridas pelos juízes de aparência.  

Itens avaliados por meio do SAM conforme domínios Respostas dos juízes-

especialistas em aparência 

 A*              PA**           I*** 

Conteúdo 

O objetivo é evidente, o que facilita a pronta compreensão do material. 

 

6 

 

0 

 

0 

O conteúdo aborda informações de Saúde Mental. 6 0 0 

A proposta do material é limitada aos objetivos, para que o leitor possa, 

razoavelmente, compreender no tempo permitido. 

5 1 0 

Linguagem 

O nível de leitura é adequado para a compreensão do profissional de saúde. 

 

5 

 

1 

 

0 

O estilo de conversação facilita o entendimento do texto. 6 0 0 

As informações são repassadas em contexto claro. 6 0 0 

No vocabulário utilizam-se palavras comuns. 3 3 0 

O aprendizado é facilitado pela utilização de tópicos. 6 0 0 

Ilustrações Gráficas 

A capa chama a atenção do leitor e retrata o propósito do material. 

 

5 

 

1 

 

0 

Nas ilustrações são apresentadas mensagens visuais fundamentais para que 

o leitor possa compreender os pontos principais sozinho. 

5 1 0 

As ilustrações são relevantes. 5 1 0 

Apresentação 

A organização do material está adequada. 

 

2 

 

4 

 

0 

O tamanho e o tipo de fonte promovem uma leitura agradável. 1 4 1 
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Quadro 1 – Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos juízes de conteúdo. 

Erval Grande/RS, 2021 

(continua) 
Aspecto 

contemplado 

Sugestão dos juízes de conteúdo  

Objetivos 

Adequar o conceito de saúde mental. Realizado, p. 10. 

Adequar o conceito de sofrimento mental. Realizado, p. 10. 

Realizar a correção do significado da sigla “DSM”. Realizado, p. 9. 

Atualizar a classificação nosológica dos TMs a partir da CID-11 (2019) e 

do DSM-V. 

Realizado, p. 10. 

Realizar a inclusão dos elementos sobre saúde mental disponíveis na 

Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2). 

Realizado, p. 13. 

Realizar maior contextualização do Transtorno de Ansiedade. Realizado, p. 17. 

Incluir o encaminhamento de usuários para a RAPS, bem como, 

detalhar os casos que devem ser encaminhados para outros serviços. 

Realizado, p. 19, 

22, 28 e 35. 

Alterar a seguinte frase: “Algumas atitudes dos profissionais de saúde 

podem conduzir ao ERRO no diagnóstico da pessoa com Transtorno 

Depressivo”, por: “Algumas atitudes dos profissionais de saúde podem 

conduzir ao ERRO na conduta e tratamento da pessoa com Transtorno 

Depressivo”. 

Realizado, p. 21. 

Retirar o apontamento sobre o risco de intoxicação pelos 

antidepressivos tricíclicos. 

Realizado, p. 22. 

Incluir estudos de impacto internacional. Realizado, p. 23, 
24, 25, 27 e 31. 

Alterar a seguinte frase: “Recomenda-se que o médico avalie o padrão 

de consumo de álcool como rotina desde a adolescência”, por: 

“Recomenda-se que os profissionais da APS avaliem o padrão de 

consumo de álcool como rotina, desde a adolescência”. 

Realizado, p. 28. 

Incluir no texto sobre tratamento do alcoolismo, que após a alta 

hospitalar, o indivíduo deverá seguir sendo acompanhado pela equipe 

da APS. 

Realizado, p. 29. 

Incluir vinhetas ou exemplos fictícios de casos como exemplo dos 

TMs, a fim de possibilitar aos profissionais uma reflexão sobre a 

temática. 

Realizado, p. 30. 

Incluir a abordagem da saúde mental na infância e adolescência. Realizado, p. 32. 

Abordar a temática da intersetorialidade. Realizado, p. 35. 

Incluir aspectos relacionados à consulta de enfermagem. Realizado, p. 40. 

Incluir a temática da inserção da família no tratamento e cuidado dos 

indivíduos em sofrimento mental. 

Realizado, p. 41. 

Incluir os antipsicóticos como tratamento dos TMs. Realizado, p. 42. 

Adequar o conceito de medicalização. Realizado, p. 42. 

Incluir aspectos relacionados à adesão aos tratamentos pelos usuários 

em sofrimento mental. 

Realizado, p. 43. 

Aprofundar a temática dos grupos terapêuticos, operativos, e 

educativos. 

Realizado, p. 55. 

Incluir a temática do apoio matricial. Realizado, p. 56. 

Sugere-se adequar o termo “musicoterapia”, pois esta é uma ciência e 
não atividade. 

Realizado, p. 63. 

Incluir maior quantidade de conteúdos científicos. Adequado em 

toda cartilha. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 1 – Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos juízes de 

conteúdo. Erval Grande/RS, 2021 

(conclusão) 
Aspecto 

contemplado 

Alterações incorporadas na cartilha  

Estrutura e 

apresentação 

Retirar a palavra "capítulo" do início das seções, no sumário. Realizado, p. 4 e 

5. 

Alterar as ilustrações nas quais aparece a imagem de um cérebro 

para se ilustrar "o que é a saúde mental e sofrimento mental", pois 

são incompatíveis com a própria definição colocada. 

Realizado, p. 10. 

Retirar do quadro sobre os fatores de risco para o sofrimento 

mental, as informações “principalmente negras e pardas”. Caso esse 

seja um dado de outras pesquisas, citar a fonte. 

Realizado, p. 10. 

Indicar as fontes de todas as figuras apresentadas no corpo da 

cartilha. 

Realizado, p. 79. 

Utilizar referências atuais. Realizado em toda 

cartilha. 

Apresentar referências e fontes de informações no local onde estão 

apresentadas na cartilha.  

Realizado em toda 

cartilha. 

Colocar o capítulo 5 sobre “Suicídio”, antes do capítulo “3”: O 
cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde. 

Realizado, p. 34. 

Realizar revisão ortográfica. Realizado. 

Relevância 

Apresentar e discutir seus diferentes tópicos com a equipe Será realizado. 

Apresentar indicação de links de acesso a sites, vídeos e outros 

materiais para quem se interessar na leitura. 

Realizado p. 11, 

15, 31, 33, 46 e 

55 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 2 – Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos juízes de 

aparência. Erval Grande/RS, 2021 

(continua) 
Aspecto 

contemplado 

Alterações incorporadas na cartilha  

Linguagem 
Validar cartilha com o público-alvo. Realizado. 

Utilizar linguagem técnica. Realizado em todo material. 

Ilustrações 

gráficas 

Alterar fonte da capa. Realizado. 

Alterar imagem da p. 35 “gotas da água”, de 

forma a ilustrar melhor a que ela se refere. 

Realizado, p. 59. 

Apresentação 

Alterar fonte do texto da capa e utilizar 

hierarquia de tipografia. 

Realizado. 

Inserir contracapa. Realizado. 

Manter alinhamento centralizado dentro dos 

quadros/boxes. 

Realizado em todas as páginas da 

cartilha, em que aparecem boxes. 

Utilizar alinhamento e posicionamento 

consistente nas imagens. 

Realizado em todas as páginas da 

cartilha, em que as imagens aparecem. 

Manter alinhamento vertical (texto equidistante 

das bordas superiores e inferiores). 

Realizado em toda cartilha. 

Utilizar capitulação ou espaço maior nos 

parágrafos. 

Realizado em toda cartilha. 

Alterar a tipografia, utilizando 11 pontos. Realizado em toda cartilha. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 2 – Síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas pelos juízes de 

aparência. Erval Grande/RS, 2021 

(conclusão) 
Aspecto 

contemplado 

Alterações incorporadas na cartilha  

Apresentação 

Alterar fonte utilizada no material, como sugestão, utilizar fontes 

das famílias Raleway ou Humanst. 

Realizado em toda 

cartilha. 

Padronizar tamanho de imagens e espaçamentos do texto. Realizado em toda 

cartilha. 

Habilitar a hifenização no texto, nas páginas em que o texto estiver 

alinhado de modo justificado. 

Realizado em toda 

cartilha. 

Mesclar cores utilizadas no material, de forma a utilizar cores 

“quentes e frias”. 

Realizado em toda 

cartilha. 

Aumentar o espaçamento entre linhas no sumário e demais textos. Realizado em toda 

cartilha. 

Rever a organização do texto da p. 6, utilizando aspas ou caixa de 

texto. 

Realizado, p. 8. 

Alterar apresentação da imagem da p. 6. Realizado, p. 8. 

Alterar imagem da p. 33, substituindo por outra com melhor 

resolução e diminuir a opacidade da imagem. 

Realizado, p. 58. 

Inserir imagem na p. 46, a fim de padronizar as aberturas de 

capítulos. 

Realizado, p. 66. 

Adequação 

cultural 

Incluir licença aberta para permitir a redistribuição da cartilha a 
todas às pessoas interessadas. 

Realizada. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Validação pelo público-alvo 

 

Após a correção dos itens sugeridos pelos juízes-especialistas de conteúdo e aparência, 

a cartilha foi encaminhada aos profissionais de saúde da APS para validação pelo público-

alvo. O júri foi composto, no total, por 11 participantes, destes, três eram médicos, duas 

enfermeiras, uma psicóloga, uma fisioterapeuta e quatro técnicas de enfermagem. 

A Tabela 3 traz, detalhadamente, o perfil dos profissionais de saúde. A maioria dos 

participantes foi do sexo feminino, com média de idade de 40 anos e média de tempo de 

atuação profissional de 8 anos. Já na Tabela 4, apresenta-se o percentual de validação de cada 

bloco, pelo público-alvo. 
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Tabela 3 – Perfil dos profissionais de saúde que participaram da validação da cartilha. Erval 

Grande, 2021 

Variável N % 

Sexo   

Feminino 10 90,9% 

Masculino 1 9,1% 

Faixa etária   

20-29 anos 1 9,1% 
30-39 anos 5 45,5% 

40-49 anos 3 27,3% 

Acima de 50 anos 2 18,2% 

Profissão   

Técnico em enfermagem 4 36,4% 

Médico 3 27,3% 

Enfermeiro 2 18,2% 

Fisioterapeuta 1 9,1% 

Psicóloga 1 9,1% 

Tempo de Serviço na APS   

6 meses-1 ano 4 36,4% 
2-10 anos 4 36,4% 

11-20 anos 2 18,2% 

Acima de 21 anos 1 9,1% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Tabela 4 – Índice de Concordância obtido por bloco avaliado pelo público-alvo. Erval 

Grande/RS, 2021 

(continua) 

Bloco Índice de Concordância 

% 

Objetivos 

A cartilha atende os objetivos do público-alvo (profissionais de saúde da APS). 

A cartilha auxilia no cotidiano dos profissionais de saúde da APS. 

A cartilha está adequada para ser utilizada pelos profissionais de saúde da APS. 

100 

Organização 

A capa é atraente e indica o conteúdo do material. 

O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está adequado. 
Os tópicos tem sequência. 

Há coerência entre as informações de capa, contracapa, sumário e apresentação. 

O número de páginas está adequado. 

Os temas retratam aspectos importantes do tema-foco. 

100 

Estilo da Escrita 

O texto é interessante. O tom é amigável. 

A escrita está em estilo adequado. 

O vocabulário é acessível. 

Há associação do tema de cada sessão ao texto correspondente. 

O texto está claro. 

O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento dos profissionais de 
saúde. 

98,39 

Aparência 

As páginas ou seções parecem organizadas. 

As ilustrações da cartilha são simples. 

As ilustrações servem para complementar os textos. 

As ilustrações estão expressivas e suficientes. 

100 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 4 – Índice de Concordância obtido por bloco avaliado pelo público-alvo. Erval 

Grande/RS, 2021 

(conclusão) 

Bloco Índice de Concordância 

% 

Motivação 

O material é apropriado para o perfil dos profissionais de saúde. 

Os conteúdos da cartilha se apresentam de forma lógica e coerente. 

A interação é convidativa pelos textos. Sugere ações. 

A cartilha aborda os assuntos necessários para o dia a dia dos profissionais de saúde. 

A cartilha convida/instiga a mudança de comportamento e atitude. 
A cartilha propõe conhecimentos para os profissionais de saúde. 

100 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A cartilha foi validada, em sua primeira avaliação, pelos profissionais de saúde, pois 

foi obtido um percentual, de cada bloco, acima de 75%, e com Índice Global de Concordância 

de 99,67%. Observou-se uma prevalência de concordância entre todos os blocos avaliados, 

não sendo apontadas, pelos participantes, sugestões para o material. 

Na Figura 1, está uma representação da versão final da cartilha e o Quadro 3 aborda os 

conteúdos presentes no corpo deste produto. 
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Figura 1 – Representação de algumas páginas da versão final da cartilha. Erval Grande/RS, 

2021 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 3 – Apresentação dos conteúdos presentes no corpo da cartilha. Erval Grande/RS, 

2021 

Capítulo Conteúdo Páginas 

1 – Alguns conceitos em saúde 

mental. 

Aborda conceitos de saúde mental, sofrimento mental 

e TMs. Apresenta ainda, algumas classificações 

utilizadas no diagnóstico do sofrimento mental e 

TMs. 

9-15 

2 – Principais Transtornos 
Mentais atendidos na Atenção 

Primária à Saúde. 

Aborda os principais TMs atendidos na APS, suas 
características, sinais e sintomas, diagnósticos, 

tratamentos e manejo. 

16-33 

3 – Suicídio. Aborda os grupos que possuem maior risco de 

cometerem suicídio; sinais apresentados pelas 

pessoas em risco de suicídio; alguns conceitos de 

violência autoprovocada e suicídio; como se 

comunicar com o indivíduo com risco de suicídio; 

classificação do risco de suicídio; e manejo por parte 

dos profissionais de saúde. 

34-39 

4 – O cuidado em saúde mental 

na Atenção Primária à Saúde. 

Traz informações sobre aspectos relacionados ao 

cuidado em saúde mental na APS, a importância da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o papel da 

enfermagem no cuidado aos usuários em sofrimento 

mental, e a realização da consulta de enfermagem a 
esta demanda. Aborda ainda, a importância da família 

no cuidado aos indivíduos em sofrimento mental e 

questões relacionadas a adesão aos tratamentos 

recomendados.  

40-49 

5 – Tecnologias no cuidado em 

saúde mental na Atenção 

Primária à Saúde. 

Classificação das tecnologias, tipo de tecnologia 

recomendada para o cuidado em saúde mental e 

detalhamento de cada tecnologia.  

50-56 

6 – Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs). 

Conceito de PICs e tipos, detalhamento das PICs 

recomendadas para o cuidado aos usuários em 

sofrimento mental. 

57-63 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

DISCUSSÃO 

 

Os TMs são considerados agravos que afetam o indivíduo, de forma multidimensional, 

refletindo diretamente em sua qualidade de vida. A literatura aponta que os TMs são 

responsáveis por 13% de todas as patologias do mundo. Estimativas mostram que uma em 

cada quatro pessoas será afetada por algum agravo mental em sua vida. O Brasil é 

considerado o país com maior prevalência de TMs, na população entre 15 e 59 anos (OMS, 

2013; SMOLEN; ARAÚJO, 2017). 

Diante deste contexto, tem sido comum a busca por atendimento na APS por pessoas 

com queixas de sofrimento mental, principalmente, os relacionados à ansiedade e a depressão. 

Tal cenário tem feito com que as demandas relacionadas ao sofrimento mental e aos TMs, 

sejam consideradas prevalentes neste nível de atenção (GONÇALVES; FORTES, 2014; 

MENEZES et al., 2019). 
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De acordo com Paim (2018) e Hirdes e Scarparo (2015), os profissionais das UBS 

trabalham com a demanda que lhe é apresentada, atuando a partir dos princípios propostos 

pelo SUS. Neste sentido, os indivíduos em sofrimento mental, independentemente de sua 

gravidade, devem ser atendidos pelas equipes da APS. 

No entanto, os profissionais da APS relatam ter dificuldades para obter resolutividade 

no cuidado às pessoas com TMs ou em sofrimento mental. Os motivos atribuídos a esta 

situação são, principalmente, o fato de os profissionais não se considerarem preparados para o 

manejo desta clientela (ROTOLI et al., 2019). 

Desse modo, consideram-se necessárias alterações no âmbito da formação e 

qualificação dos profissionais de saúde para a realização de uma prática assistencial, dentro da 

perspectiva da atenção psicossocial (COSTA et al., 2017). 

Para os autores, a educação permanente em serviço é tida como uma estratégia 

importante no auxílio às equipes para a construção e reconstrução do cuidado prestado aos 

usuários em sofrimento mental, pois esse processo possibilita que os profissionais das equipes 

possam repensar sua prática, bem como, os encontros com estes indivíduos singulares que 

exigem a cada atendimento, uma forma diferenciada de abordagem terapêutica (COSTA et 

al., 2017). 

Segundo Oliveira et al. (2011, p. 55), “a EP tem como pressuposto a utilização da 

aprendizagem significativa (que promove e produz sentido) e propõe a transformação das 

práticas profissionais baseadas na crítica sobre as reais atividades executadas na rede de 

serviços”. 

As tecnologias podem ser utilizadas para o aperfeiçoamento da prática do cuidado, 

contribuindo para a construção do saber dos profissionais, tanto em atividades técnico-

assistenciais e burocrático-administrativas, como nas relações interpessoais estabelecidas 

entre os diferentes sujeitos envolvidos (NIETSCHE et al., 2005). 

Merhy (2002) classifica as tecnologias que podem ser utilizadas pelos profissionais de 

saúde em três tipos, a saber: tecnologia dura, caracterizada por instrumentos, normas e 

equipamentos tecnológicos; tecnologia leve-dura, quando os profissionais se valem de saberes 

estruturados (teorias, modelos de cuidado, processo de enfermagem, dentre outros); e 

tecnologias leves, nas quais se percebe a implementação do cuidado para o estabelecimento 

de relações (vínculo, gestão de serviços e acolhimento). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o enfermeiro, como 

membro da ESF possui, dentre outras atribuições específicas, o desenvolvimento de 

atividades de EP voltadas à equipe (BRASIL, 2017). Dessa forma, esse profissional pode 
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lançar mão da utilização de tecnologias educativas nos processos de EP desenvolvidos 

(SILVA; CARREIRO; MELLO, 2017). 

As cartilhas educativas são classificadas como tecnologia leve-dura, pois trata-se da 

estruturação de saberes operacionalizados nos trabalhos em saúde, auxiliando na 

memorização de conteúdos e direcionando as atividades de educação em saúde (MERHY, 

2002). 

Para Moreira et al. (2018, p. 36), “as cartilhas educativas reforçam as informações 

orais, servindo como guia de orientações para casos de dúvidas e auxiliando nas tomadas de 

decisões do cotidiano”. 

Nessa perspectiva, é notório o benefício da utilização de tecnologias educativas nos 

processos de EP, pois as mesmas possibilitam uma ampliação dos canais de comunicação, 

bem como, favorecem as trocas de experiências entre os diversos atores envolvidos 

(TEIXEIRA; MOTA, 2011). 

A elaboração da cartilha educativa vem suprir a necessidade de qualificar o 

atendimento prestado ao usuário, em sofrimento mental, na APS. Pois, conforme identificado 

em pesquisa de campo e em outros estudos realizados (ALMEIDA et al., 2020; SILVA et al., 

2017), o déficit de conhecimento por parte dos profissionais de saúde acerca da temática, tem 

sido apontado como uma das fragilidades existentes na assistência às demandas de saúde 

mental. 

Desse modo, o levantamento das fragilidades do cuidado a esta clientela, aliado a 

pesquisa na literatura pertinente, permitiram desenvolver um material de qualidade, levando 

em conta o contexto da práxis profissional em saúde mental. Essa tecnologia representa um 

avanço, no que tange aos aspectos relacionados ao aperfeiçoamento profissional em saúde 

mental na região onde se aplica. 

A validação dos juízes-especialistas e do público-alvo permitiu que os itens contidos 

na cartilha recebessem um olhar multiprofissional, de vários atores, principalmente dos 

profissionais de saúde, aos quais se destina o material. Essa avaliação possibilitou uma 

adequação do material, de modo a assegurar a sua eficácia, quando utilizado pelos 

profissionais de saúde da APS. 

Atualmente, a cartilha foi encaminhada para impressão e, posteriormente, será 

realizada a implementação do material no serviço. Pretende-se, também, disponibilizar a 

cartilha de forma digital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção da cartilha envolveu pesquisa de campo, conhecimento científico e a 

participação de um designer. O conteúdo do material foi validado por juízes-especialistas em 

saúde mental, a aparência por juízes-especialistas em design ou marketing e, por fim, pelo 

público-alvo, representado por profissionais de saúde da APS. 

A validação da cartilha pelos diferentes grupos de juízes (conteúdo, aparência e 

público-alvo), demonstra que a tecnologia desenvolvida é relevante e se apresenta como um 

material inovador, podendo ser utilizada pelos profissionais da equipe multiprofissional da 

APS para aperfeiçoamento do conhecimento sobre a temática da saúde mental. Poderá, ainda, 

facilitar e qualificar a prática assistencial aos usuários em sofrimento mental, neste nível de 

atenção. 

Considerou-se como limitações deste estudo, a validação pelo público-alvo ter sido 

realizada apenas por uma equipe multiprofissional da APS. Sugere-se, dessa maneira, que a 

cartilha seja validada por profissionais de saúde de outras equipes da APS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de uma Revisão Integrativa de Literatura possibilitou um 

aprofundamento teórico acerca das estratégias consideradas como resolutivas e eficazes para o 

cuidado às pessoas em sofrimento mental na APS. Evidenciou-se que a assistência a esta 

demanda deve ser pautada pela utilização de tecnologias leves e leves-duras, com enfoque na 

integralidade e subjetividade dos indivíduos. 

Através desta pesquisa tornou-se possível também, a identificação do perfil de 

usuários de psicotrópicos do município de Erval Grande-RS, esta se revelou 

predominantemente feminina, com média de idade de 57 anos, aposentados e em união 

estável. Os antidepressivos e benzodiazepínicos, foram as classes farmacêuticas mais 

utilizadas, tanto isoladamente, como combinados, havendo prevalência do uso de um único 

fármaco pelos participantes, porém a polifarmácia de psicotrópicos foi uma prática presente. 

Percebeu-se ainda na amostra estudada, a existência de possíveis interações medicamentosas 

devido às combinações de psicotrópicos consumidos, sendo as interações de risco moderado 

prevalentes, além da existência de possíveis interações de risco grave. 

A pesquisa de campo realizada contou com a participação de alguns profissionais da 

APS, sendo que destes, a maioria era do sexo feminino, com média de idade de 39 anos e 

média de tempo de atuação profissional de 10,5 anos. A partir das entrevistas identificou-se 

que os profissionais se sentem despreparados para realizar o manejo dos usuários em 

sofrimento mental na APS. Ademais que a assistência que vem sendo prestada se dá, 

prevalentemente, de modo curativo, focado no antigo modelo biologicista, com predomínio da 

medicalização e hospitalização, tendo-se a psicoterapia e o acolhimento pela enfermagem 

como únicas estratégias de cuidado que fogem deste modelo. 

Os TMs prevalentes na população atendida pelos participantes deste estudo foram: a 

ansiedade, o transtorno depressivo, a esquizofrenia, os transtornos de comportamento e o uso 

de substâncias psicoativas. Dentre as situações consideradas de difícil manejo estão: a 

depressão em idosos, os agravos mentais envolvendo crianças, os usuários de substâncias 

psicoativas e a ideação suicida. As potencialidades que emergiram foram: o fácil acesso ao 

serviço, o trabalho em equipe, os atendimentos com a psicóloga, as hospitalizações e os 

acompanhamentos com especialistas, e as fragilidades: a não realização de busca ativa, a 

ausência da longitudinalidade do cuidado, a não aceitação do uso de tratamentos não 

medicamentosos pela população, a elevada medicalização e as condições inadequadas de 

trabalho. 
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Obteve-se como sugestões de tópicos para a cartilha educativa: o conceito de saúde 

mental, TM prevalentes na população, seus sintomas, tratamentos, manejo e condutas dos 

profissionais, além de um aprofundamento sobre PICS e demais estratégias não 

medicamentosas que possam ser utilizadas no cuidado às pessoas em sofrimento mental na 

APS. 

A partir da realização da roda de conversa com os participantes, ficou clara a urgência 

em se reelaborar as estratégias de cuidado em saúde mental na APS, principalmente devido ao 

risco a que estão expostas algumas pessoas em uso inadequado de psicotrópicos, além da 

realização de intervenções em saúde mental para crianças e adolescentes em vulnerabilidade 

social neste momento de pandemia por Covid-19. O desenvolvimento de processos de EPS 

sobre a temática foi considerado importante, além da criação de ações educativas abordando 

as diversas questões relacionadas à saúde mental para a população. 

As evidências obtidas neste estudo corroboram com o pressuposto inicial da pesquisa, 

que atribuía o elevado quantitativo de usuários de psicotrópicos existentes, ao déficit de 

conhecimento e despreparo dos profissionais para prestarem um cuidado adequado às 

demandas de saúde mental neste nível de atenção, além de inexistirem práticas terapêuticas 

não medicamentosas que poderiam ser utilizadas às pessoas em sofrimento mental. 

Os fatos citados anteriormente contribuíram para elaboração de um material educativo 

do tipo cartilha, voltado à equipe multiprofissional da APS. Buscou-se na literatura 

fundamentação teórica para contemplar os tópicos sugeridos pelos participantes desta 

pesquisa, foi dada ênfase principalmente as estratégias recomendadas para o cuidado aos 

usuários em sofrimento mental neste nível de atenção. 

A tecnologia educacional desenvolvida possibilitará a ampliação do conhecimento dos 

profissionais sobre saúde mental, além de agregar maneiras de como qualificar a assistência 

prestada aos usuários em sofrimento mental na APS, favorecendo desta forma a redução da 

medicalização. 

Além dos dois produtos técnicos descritos, os resultados desta dissertação estão 

organizados em sete manuscritos que representam a produção bibliográfica deste trabalho. 

Dois manuscritos já foram publicados como capítulo de livro, sendo que outro já foi 

encaminhado para publicação como capítulo de livro, os demais serão encaminhados para 

periódicos da área da saúde e enfermagem. A elaboração destes manuscritos permitiu 

conhecer a literatura existente a respeito da temática, o que fortaleceu este estudo. 

De maneira geral, os produtos construídos configuram-se como instrumentos de 

transformação da práxis profissional, não só da enfermagem, mas de toda equipe 
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multiprofissional da APS que presta assistência às demandas de saúde mental, podendo 

impactar de forma positiva no cuidado prestado a esta clientela. 

Atualmente, a cartilha está pronta para impressão, na sequência será realizada a 

implementação para os profissionais da APS, também será disponibilizada uma versão digital 

do material, com licença gratuíta, possibilitando o acesso de todos. Cabe salientar que será 

realizada uma avaliação do impacto da implementação da cartilha no serviço, após um ano da 

entrega do material aos profissionais de saúde. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE DOS JUÍZES-ESPECIALISTAS 

 

Erval Grande, __ de ___ de 2021. 

Prezado (a) colega, 

 

Eu, Jamine Bernieri, mestranda do Curso de Mestrado Profissional de Enfermagem na 

Atenção Primária à Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc estou 

desenvolvendo a pesquisa: “Desenvolvimento de cartilha educativa sobre o manejo de 

usuários em sofrimento mental na Atenção Primária à Saúde” sob orientação da Profª. 

Dra. Leila Zanatta. Este estudo trata-se do desenvolvimento de uma cartilha educativa 

contendo informações/conteúdos que poderão promover um melhor manejo dos usuários em 

sofrimento mental na Atenção Primária à Saúde, reduzindo o número de usuários de 

psicotrópicos e qualificando a assistência prestada pela equipe multiprofissional neste nível de 

atenção. Para que a tecnologia tenha validade científica, deverá ser submetida a um rigoroso 

protocolo de avaliação de constructo por especialistas da área. Dessa forma, por 

reconhecimento de sua experiência profissional/formação científica venho por meio deste 

convidá-lo (a) para participar do meu estudo na qualidade de consultor (juiz). Como tal, o (a) 

senhor (a) receberá as instruções de como proceder à análise da validade do constructo, além 

do questionário de avaliação. Para cumprir o cronograma desta pesquisa, solicito se possível, 

que o (a) senhor (a) responda a este convite dentro do prazo de 15 dias. O (a) Senhor (a) não é 

obrigado a participar, não terá despesas e nem será remunerado pela participação na pesquisa, 

caso decida não participar, não terá qualquer prejuízo, porém se aceitar participar, após 

concluído o processo de validação, o senhor (a) receberá uma declaração de emissão de 

parecer, em um prazo máximo de 30 dias. Desde já, agradecemos sua disponibilidade em 

disponibilizar seu tempo em avaliar nossa tecnologia, certas de que sua valorosa contribuição 

em muito ampliará as possibilidades deste estudo. Colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Jamine Bernieri               Leila Zanatta 

Contatos: (54) 999044828      Contato: (49) 999711891 

E-mail: minebernieri@yahoo.com    E-mail: leila.zanatta@gmail.com 
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APÊNDICE B – CARTA CONVITE DO PÚBLICO-ALVO 

 

Erval Grande, __ de ___ de 2021. 

Prezado (a) colega, 

 

Eu, Jamine Bernieri, mestranda do Curso de Mestrado Profissional de Enfermagem na 

Atenção Primária à Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc estou 

desenvolvendo a pesquisa: “Desenvolvimento de cartilha educativa sobre o manejo de 

usuários em sofrimento mental na Atenção Primária à Saúde” sob orientação da Profª. 

Dra. Leila Zanatta. Este estudo trata-se do desenvolvimento de uma cartilha educativa 

contendo informações/conteúdos que poderão promover um melhor manejo dos usuários em 

sofrimento mental na Atenção Primária à Saúde, reduzindo o número de usuários de 

psicotrópicos e qualificando a assistência prestada pela equipe multiprofissional neste nível de 

atenção. Para que a cartilha tenha validade científica, deverá ser submetida a um rigoroso 

protocolo de avaliação pelo público-alvo. Dessa forma, por reconhecimento de sua 

experiência profissional, venho por meio deste convidá-lo (a) para participar do meu estudo 

na qualidade de consultor (juiz). Como tal, o (a) senhor (a) receberá as instruções de como 

proceder à análise da validade do constructo, além do questionário de avaliação. Para cumprir 

o cronograma desta pesquisa, solicito se possível, que o (a) senhor (a) responda a este convite 

dentro do prazo de 5 dias. O (a) Senhor (a) não é obrigado a participar, não terá despesas e 

nem será remunerado pela participação na pesquisa, caso decida não participar, não terá 

qualquer prejuízo. Desde já, agradecemos sua disponibilidade em disponibilizar seu tempo em 

avaliar nossa tecnologia, certas de que sua valorosa contribuição em muito ampliará as 

possibilidades deste estudo. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se 

façam necessários. 

 

Jamine Bernieri               Leila Zanatta 

Contatos: (54) 999044828      Contato: (49) 999711891 

E-mail: minebernieri@yahoo.com    E-mail: leila.zanatta@gmail.com 
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APÊNDICE C – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE JUÍZES-

ESPECIALISTAS DE CONTEÚDO 

 

Nome (Iniciais): _________________    Idade:_________________________ 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

 

Qual sua área de formação: 

(   ) Enfermagem (   ) Medicina (   ) Psicologia  (   ) Outra 

Caso tenha assinalado a opção “outra”, cite qual:_________________________________ 

Qual seu tempo de formação (anos)? ________________________________________ 

Qual sua maior titulação?  

(   ) Pós-doutorado  (   ) Doutorado  (   ) Mestrado  (   ) Especialização  (   ) Graduação 

 

A pesquisa desenvolvida em um desses cursos acima mencionado (Especialização; 

Mestrado; Doutorado, Pós-doutorado) esteve relacionada a saúde mental ? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim, qual o título da pesquisa? 

Qual seu tempo de experiência profissional na área de Saúde mental (anos)? 
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APÊNDICE D – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE JUÍZES-

ESPECIALISTAS DE APARÊNCIA 

 

Nome (Iniciais): _________________    Idade:_________________________ 

Sexo:  (   ) Feminino  (   ) Masculino 

 

Qual sua área de formação: 

(   ) Design (   ) Marketing  (   ) Outra 

Caso tenha assinalado a opção “outra”, cite qual:_________________________________ 

Qual seu tempo de formação (anos)? ________________________________________ 

 

Qual sua maior titulação? 

(   ) Pós-doutorado  (   ) Doutorado  (   ) Mestrado  (   ) Especialização  (   ) Graduação 

A pesquisa desenvolvida em um desses cursos acima mencionado (Especialização; 

Mestrado; Doutorado, Pós-doutorado) esteve relacionada a design, marketing ou tecnologias 

educacionais? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, qual o título da pesquisa? 

Qual seu tempo de experiência profissional na área de design e/ ou marketing? 
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APÊNDICE E – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO PÚBLICO-ALVO 

 

Nome (Iniciais): _________________    Idade:_________________________ 

Sexo:  (   ) Feminino  (   ) Masculino 

Qual sua área de formação:_______________________________________ 

Há quanto tempo atua na APS (anos ou meses):_______________________ 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DA CARTILHA PARA JUÍZES-

ESPECIALISTAS DE CONTEÚDO 

 

Quadro 2 – Instrumento de validação da cartilha para juízes-especialistas de conteúdo 

Questões por categoria Opções de Respostas para cada 

item 

Objetivos: 

1 – As informações/ conteúdo são ou estão coerentes com as necessidades 

cotidianas dos profissionais de saúde da APS para o cuidado em Saúde 
Mental. 1-Totalmente adequado 

2-Adequado 

3-Parcialmente adequado 
4-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção 

"3" ou "4" descreva o porquê? 

2 – As informações/ conteúdo são importantes para o cuidado em Saúde 

Mental na APS. 

3 – O material pode promover/instigar mudança de comportamento e 

atitudes em relação ao cuidado em Saúde Mental na APS. 

4 – O material pode circular no meio científico da área de Saúde Mental. 

5 – A cartilha educativa tem aplicabilidade no cotidiano da prática clínica 

dos profissionais da APS. 

Estrutura e apresentação: 

1 – A cartilha é apropriada para orientar os profissionais de saúde da 

Atenção Primária à Saúde (APS) sobre o cuidado em Saúde Mental. 

1-Totalmente adequado 

2-Adequado 

3-Parcialmente adequado 

4-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção 

"3" ou "4" descreva o porquê? 

2 – As mensagens estão apresentadas de maneira clara e compreensiva. 

3 – As informações apresentadas estão cientificamente corretas. 

4 – O material está apropriado ao nível sociocultural dos profissionais de 

saúde da APS. 

5 – Há uma sequência lógica do conteúdo proposto. 

6 – As informações são bem estruturadas em concordância e ortografia. 

7 – O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento dos 

profissionais de saúde da APS. 

8 – As informações da capa, contracapa, sumário e apresentação são 

coerentes. 

9 – O tamanho do título e tópicos está adequado. 

10 – O número de páginas esta adequado. 

11 – As ilustrações estão expressivas e adequadas. 

Relevância: 

1 – Os temas retratam aspectos chave que devem ser reforçados. 

1-Totalmente adequado 

2-Adequado 

3-Parcialmente adequado 
4-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção 

"3" ou "4" descreva o porquê? 

2 – A cartilha educativa gera a transferência de aprendizado a diferentes 

contextos. 

3 – A cartilha educativa propõe a construção de conhecimentos aos 
profissionais de saúde quanto ao cuidado em Saúde Mental na APS. 

4 – A cartilha educativa aborda conhecimentos necessários para o saber 

dos profissionais de saúde da APS. 

5 – A cartilha esta adequada para ser utilizada por qualquer profissional de 

saúde da APS. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DA CARTILHA PARA JUÍZES-

ESPECIALISTAS DE APARÊNCIA 

 

Quadro 3 – Adaptação do instrumento SAM para validação para juízes-especialistas de 

aparência. 

Questões por categoria Opções de Respostas para cada item 

Conteúdo 
1-O objetivo é evidente, o que facilita a pronta 

compreensão do material. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" descreva 

o porquê? 

 

2-O conteúdo aborda informações de Saúde 

Mental. 

3-A proposta do material é limitada aos objetivos, 

para que o leitor possa razoavelmente 

compreender no tempo permitido. 

Linguagem 

1-O nível de leitura é adequado para a 

compreensão do profissional de saúde. 2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 
Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" descreva 

o porquê? 

 

2-O estilo de conversação facilita o entendimento 

do texto. 

3-As informações são repassadas em contexto 

claro. 

4– No vocabulário utilizam-se palavras comuns. 

5-O aprendizado é facilitado pela utilização de 

tópicos. 

Ilustrações Gráficas 

1– A capa chama atenção do leitor e retrata o 
propósito do material. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" descreva 

o porquê? 

 

2– Nas ilustrações são apresentadas mensagens 

visuais fundamentais para que o leitor possa 

compreender os pontos principais sozinho. 

3-As ilustrações são relevantes. 

Apresentação 

1-A organização do material está adequada. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" descreva 

o porquê? 

2-O tamanho e o tipo de fonte promovem leitura 

agradável. 

Estímulo e motivação 

1-Ocorre interação do leitor com o texto e/ou as 

figuras, instigando-o a resolver problemas, fazer 

escolhas e/ou demonstrar habilidades. 

2-Adequado 
1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" descreva 

o porquê? 

 

2-Os padrões de comportamento desejados são 

modelados ou bem demonstrados. 

3– Existe motivação para mudanças no cuidado 

aos usuários em sofrimento mental na APS. 

Adequação cultural 
1-O material é culturalmente adequado a lógica, 

linguagem e experiência dos profissionais de saúde 

da APS. 

2-Adequado 
1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" descreva 

o porquê? 

 
2-Apresenta imagens e exemplos adequados 

culturalmente. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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APÊNDICE H – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DA CARTILHA PARA 

PÚBLICO-ALVO 

Questões por categoria Opções de respostas para cada item  

Objetivos 

A cartilha atende os objetivos do público-alvo (profissionais de 

saúde da APS). 

A cartilha auxilia no cotidiano dos profissionais de saúde da 

APS. 
A cartilha esta adequada para ser utilizada pelos profissionais 

de saúde da APS. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" 

descreva o porquê? 
 

Organização 

A capa é atraente e indica o conteúdo do material. 

O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está adequado. 

Os tópicos tem sequência. 

Há coerência entre as informações de capa, contracapa, sumário 

e apresentação 

O número de páginas está adequado. 

Os temas retratam aspectos importantes do tema-foco. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" 

descreva o porquê? 

 

Estilo da Escrita 

O texto é interessante. O tom é amigável. 

A escrita está em estilo adequado. 
O vocabulário é acessível. 

Há associação do tema de cada sessão ao texto correspondente. 

O texto está claro. 

O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento dos 

profissionais de saúde. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 
Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" 

descreva o porquê? 

 

Aparência 

As páginas ou seções parecem organizadas. 

As ilustrações da cartilha são simples. 

As ilustrações servem para complementar os textos. 

As ilustrações estão expressivas e suficientes. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 

0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" 

descreva o porquê? 

 

Motivação 

O material é apropriado para o perfil dos profissionais de saúde. 
Os conteúdos da cartilha se apresentam de forma lógica e 

coerente. 

A interação é convidativa pelos textos. Sugere ações. 

A cartilha aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia dos 

profissionais de saúde. 

A cartilha convida/instiga a mudança de comportamento e 

atitude. 

A cartilha propõe conhecimentos para os profissionais de saúde. 

2-Adequado 

1-Parcialmente adequado 
0-Inadequado 

Caso tenha assinalado a opção "1" ou "0" 

descreva o porquê? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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APÊNDICE I – PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 6 – CAPÍTULO DE LIVRO – 

TECNOLOGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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APÊNDICE J – PRODUTO BIBLIOGRÁFICO 7 – CAPÍTULO DE LIVRO – 

CONSTRUÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOBRE O USO DE 

ERVAS E PLANTAS MEDICINAIS NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL EM 

TEMPOS DE COVID-19 

 

 



186 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

 

 

 



194 

 

APÊNDICE K – PRODUTO TÉCNICO 2 – FOLDER – A UTILIZAÇÃO DE ERVAS E 

PLANTAS MEDICINAIS COMO FORMA DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL EM 

TEMPOS DE COVID-19 
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APÊNDICE L – QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

 

Data da coleta dos dados: __/__/__ Profissional: ________________________ 

Idade:________ Sexo:__________ Tempo de Serviço:____________________ 

 

1) Fale sobre seu conhecimento sobre sofrimento mental? (conceitos, classificação, a 

partir de sua formação profissional)? 

2) Fale se o Sr. (a) sente-se qualificado para reconhecer/atender os casos de sofrimento 

mental na APS? 

3) Explique como avalia o cuidado realizado na APS do município de Erval Grande-RS 

aos usuários em sofrimento mental? 

4) Fale sobre as potencialidades no manejo dos usuários em sofrimento mental atendidos 

na APS do município de Erval Grande-RS? 

5) Fale sobre as fragilidades no manejo aos usuários em sofrimento mental atendidos na 

APS do município de Erval Grande-RS? 

6) Explique quais as situações mais comuns em saúde mental que são atendidas por você 

na APS? Destas qual você considera de difícil manejo? 

7) Explique como se dá o acompanhamento dos usuários em sofrimento mental na APS 

do município de Erval Grande-RS?  

8) Explique os motivos que você atribui para o elevado número de usuários de 

psicotrópicos no município? 

9) Fale sobre quais cuidados/tratamentos você conhece para tratar os usuários em 

sofrimento mental na APS, exceto o tratamento medicamentoso? 

10) Em sua opinião o atendimento que vem sendo prestado na APS do município de Erval 

Grande-RS aos usuários em sofrimento mental está sendo resolutivo? 

11) Qual a sua opinião sobre o processo de educação continuada em saúde, voltado para a 

temática da Saúde Mental? 

12) Em sua opinião quais elementos considera importante para serem abordados em uma 

cartilha educativa sobre Saúde Mental? 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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