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Resumo 

 

Atualmente a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a porta de entrada para 

os serviços de saúde com a finalidade de reorientação do modelo assistencial. 

Coexistente a essa reestruturação a saúde mental brasileira migrou para a comunidade, 

abolindo o modelo manicomial anterior. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, 

com objetivo de descrever o perfil das famílias atendidas pela equipe de uma unidade da 

ESF e conhecer como ocorre a identificação e o seguimento dos portadores de transtorno 

mental dessas famílias. Foram coletados os dados cadastrais das famílias e aplicado um 

questionário aos integrantes da equipe. Entre as famílias, verificou-se que 78% das 

pessoas têm mais de 15 anos, desses 90% são alfabetizadas, 99,4% são trabalhadores 

ativos e apresentaram boas condições de moradia. A equipe da ESF vem identificando os 

portadores de transtorno mental pela postura, reações de agressividade, inquietude, 

dificuldade na comunicação, medicamentos entre outros comportamentos observados 

durante as visitas domiciliares ou no comparecimento à unidade da ESF. Quanto ao 

acompanhamento, além do encaminhamento para o clinico, a equipe entendeu que para 

os casos mais leves o tratamento deveria ser na própria unidade, mas para os casos mais 

complicados deveriam ser encaminhados para o Pronto Socorro ou para o especialista no 

hospital psiquiátrico do município. Constatou-se que não há uma referência da equipe 

para a identificação e seguimento dos portadores de transtorno mental. Apreende-se que 

a falta do Curso Introdutório e da educação permanente para os integrantes da equipe da 

ESF poderá comprometer as atividades em geral, e em especial a saúde mental. Conclui-

se que apesar da unidade de ESF ser considerada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a 

porta de entrada para os serviços primários e de saúde mental, muito ainda precisa ser 

feito, no que se refere à identificação e o seguimento dos portadores de transtorno mental 

pela ESF. 

Palavras chave: estratégia saúde da família; família; e transtornos mentais. 

Keywords: family health strategy; family; and mental disorders.
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 Introdução 

Em vigor há mais de duas décadas o Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído 

pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei n° 8.080/1990, que prevê o 

acesso de toda a população nacional à saúde, passando a ser um direito do povo e dever 

do Estado. Assim, o SUS garante o acesso à saúde em todos os níveis de complexidade 

através das diretrizes da integralidade, descentralização e participação da comunidade e 

também dos seguintes princípios, equidade, universalidade, regionalização, 

hierarquização e resolubilidade (1). 

Dentre os níveis de complexidade, a atenção primária ou básica à saúde (APS) é 

considerada a porta de entrada para os serviços de saúde. Tem como finalidade a 

descentralização das ações de saúde, proporcionando facilidade de acesso à população 

dentro do seu contexto individual, familiar e coletivo, assegurando a atenção aos outros 

níveis de complexidade e aos serviços de referência (2).  

Com a finalidade de reorientação do modelo assistencial, em 1994 foi criado o 

Programa Saúde da Família (PSF). Atualmente, o nome PSF foi substituído para 

Estratégia Saúde da Família (ESF), por entendê-la como um processo contínuo e em 

constante reformulação. Com a ESF, a família passou a ser o alvo principal da atenção e 

o processo saúde-doença estaria condicionado aos determinantes sociais. As ações de 

promoção, de prevenção e de reabilitação da saúde se tornaram o foco principal (3).  

No ano de 2006, foi publicada a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a 

qual se fundamentou nos eixos transversais da universalidade, integralidade e equidade, 

em um contexto de descentralização e controle social da gestão, princípio assistencial e 

organizativo do SUS. E em 2011 foi aprovada a portaria Nº 2.488, que estabeleceu uma 

revisão nas normas e diretrizes da Atenção Básica, priorizando a ESF e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (2,3). 

Coexistente a essa nova política de reestruturação da assistência à saúde, 

mudanças significativas foram iniciadas nas décadas de 1980 e 1990 no que se diz 

respeito ao modelo de atenção a saúde mental brasileira. A reforma psiquiátrica iniciou 

com a Declaração de Caracas, em 14 de Novembro de 1990, em que foram discutidas as 

reformas na assistência prestada aos portadores de transtorno mental e o compromisso 

com essa parcela da população. A assistência teria que migrar e centralizar na 

comunidade e dentro das suas redes sociais abolindo o modelo manicomial anterior (4).  

Foi sancionada no país no ano de 2001 a Lei n° 10.216, que decretou entre outros 

fatores o dever e a responsabilidade do Estado em prestar ao portador de transtorno 

mental a assistência e a promoção de saúde em ações com a devida participação da 
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família e da sociedade. Nesse período, a ESF passou a ter um papel fundamental no que 

se referia aos cuidados ministrados a esses pacientes (4,5). 

A reforma sanitária, que foi um movimento pela reformulação de todo o sistema 

nacional de saúde, incluiu também a reorganização das práticas assistenciais em saúde 

mental. A década de 1980 assistiu ainda o surgimento de experiências institucionais bem-

sucedidas na arquitetura de um novo tipo de cuidados em saúde mental, tentativas de dar 

ao problema da doença mental outra resposta social e não asilar. A internação não seria o 

destino, mas um recurso eventualmente necessário, de modo a permitir a construção de 

uma sociedade mais inclusiva. Para além de promover um aperfeiçoamento técnico e 

institucional do tratamento em saúde mental, a reforma psiquiátrica teve efeitos positivos 

também do ponto de vista da cidadania brasileira (6). 

Assim, acredita-se que na perspectiva de um atendimento integral, com abordagem 

contínua e formação de vínculos com as famílias sob sua responsabilidade as unidades 

da ESF sejam capazes de identificar e prosseguir com o seguimento dos portadores de 

transtorno mental, uma vez que estão próximas à comunidade em que vivem.  

Objetivo 

Esse estudo tem como objetivo descrever o perfil das famílias cadastradas e 

conhecer como ocorre a identificação e o seguimento dos portadores de transtorno mental 

dessas famílias atendidas pela equipe de uma unidade da ESF. 

Metodologia 

           Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de corte transversal que buscou 

conhecer, a partir dos depoimentos dos trabalhadores da ESF, como se dá a identificação 

e o seguimento dos portadores de transtorno mental das famílias cadastradas em uma 

unidade da ESF escolhida intencionalmente.  

A unidade da ESF possui uma equipe mínima de onze trabalhadores (um médico, 

um enfermeiro, um técnico e um auxiliar de enfermagem, cinco agentes comunitários de 

saúde - ACS, um auxiliar administrativo e um ajudante geral). As famílias da região 

atendidas por essa equipe são cadastradas e têm a ficha A do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB). Nesta ficha identificam-se os seguintes dados, transcritos na 

íntegra: faixa etária, grau de escolaridade, situação de desemprego, doenças ou 

condições referidas, tipo de casa, número de cômodos, destino do lixo, tratamento e 

abastecimento de água, destino de fezes e esgoto e a quem a família procura em caso de 

doença. Adotaram-se como critérios de inclusão famílias com os dados completos na 

ficha A. 
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Para a coleta dos dados dessas fichas elaborou-se um instrumento próprio 

(APÊNDICE A) e cada família recebeu um código numérico. Esse código, também, foi 

utilizado para a identificação das famílias na pesquisa, garantindo o seu anonimato.  

Outro instrumento utilizado foi um questionário (APÊNDICE B). Constituído de 

questões referentes à identificação e seguimento dos portadores de transtorno menta, foi 

aplicado à equipe após submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade sob o protocolo No 128118/2005.   

Todos os profissionais foram convidados, entretanto um não aceitou participar e 

outro estava em férias. Assim, nove participaram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido solicitado. Os participantes optaram em preencher de próprio punho 

as respostas do questionário durante o expediente de trabalho. Cada preenchimento teve 

duração média de 10 minutos. Após esta etapa, os questionários foram recolhidos e 

receberam uma letra e um número para garantir o anonimato dos participantes. 

Os dados numéricos coletados foram armazenados em um banco de dados no 

Microsoft Office e a análise foi realizada por meio de agrupamentos, números exatos e 

porcentagens, segundo os objetivos do estudo. Os dados das entrevistas foram 

agrupados, analisados e discutidos a partir da produção científica vigente de autores que 

abordaram os aspectos relacionados aos achados desta pesquisa. Para a revisão 

bibliográfica, utilizamos os seguintes descritores: Estratégia saúde da família; Família e; 

Transtornos mentais.  

Resultados 

Foram coletadas da ficha A do SIAB, as informações das famílias residentes na 

região adstrita da ESF referentes ao ano de 2013.  

Esses dados permitiram caracterizar alguns indicadores sociodemográficos das 

famílias cadastradas, conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Distribuição das pessoas segundo dados 
sociodemográficos, 2013 

Variáveis N (%) N (%) 

Idade até 14 anos 15 anos e mais 

Total 504 (22%) 1770 (78%) 

Escolaridade 
  Alfabetizado 263 (52%) 1596 (90%) 

Não alfabetizado 0 (0%) 174 (10%) 

Ocupação 
  Empregado ou outra 

ocupação 0 (0%) 1759 (99,4%) 

Desempregado 0 (0%) 11 (0,6%) 
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A região escolhida era composta por 739 famílias, mas 208 foram excluídas em 

função da falta de dados na ficha A do SIAB. Dessas, 531 famílias foram incluídas, 

totalizando 2274 pessoas.  

Verificou-se que entre as pessoas com até 14 anos, 263 estavam frequentando a 

escola, representado 52%. Vale lembrar, a limitação desse estudo, uma vez que aqui 

foram consideradas todas as crianças menores de 14 anos, portanto estão incluídos 

crianças fora da faixa escolar. Relativa às condições de moradia, os dados foram 

organizados na Tabela 2.  

Tabela 2. Distribuição das famílias, segundo  
condições de moradia, 2013 

Variáveis N (%) 

Casa de alvenaria 
 Sim 531 (100%) 

Não - 

Número de cômodos 
 Igual ao número de moradores 90 (17%) 

Maior que o número de moradores 313 (59%) 

Menor que o número de moradores 128 (24%) 

Saneamento básico 
 Água encanada 530 (99,8%) 

Poço artesiano 1 (0,2%) 

Rede de esgoto 530 (99,8%) 

Fossa 1 (0,2%) 

Coleta de lixo 529 (99,8%) 

Incineração do lixo 2 (0,2%) 

 

No que se refere ao tratamento de água no domicílio 91,15% das famílias têm 

acesso à água filtrada, 4,33% recebem a água com adesão de cloro; fervura e sem 

tratamento juntos somam pouco mais de 1%.  

No caso das doenças ou condições referidas, 21,72% das pessoas referiram 

alguma doença. A hipertensão apareceu em primeiro lugar, seguida pela diabetes e de 

forma decrescente o alcoolismo, Chagas, deficiência, epilepsia, gestação, tuberculose e 

hanseníase.  

Frente à ocorrência de alguma patologia, as famílias estudadas procuraram mais 

de um recurso ou serviços de saúde. Constou na ficha A que 278 famílias recorreram a 

UBS/ESF, 125 procuraram a UBS/ESF ou o Hospital, 86 procuraram apenas o Hospital, 1 

família recorreu apenas a farmácia e 2 famílias recorreram a outros recursos não citados. 

Vale ressaltar que algumas famílias procuraram mais de um serviço de saúde. 
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Para o segundo momento da pesquisa foi aplicado um questionário aos 

trabalhadores da ESF com questões referentes à identificação e seguimentos dos 

portadores de transtorno mental.  

No que se refere às perguntas de como se dá a identificação e as condutas para o 

acompanhamento dos portadores de transtorno mental, obteve-se os seguintes relatos 

descritos no Quadro 1. 

Quadro 1. Identificação e conduta da equipe de Saúde da Família de um município 
paulista após a identificação dos portadores de transtorno mental 

Partici
pante 

Identificação Conduta após identificação 

E1 ...pelos sinais e sintomas. ...depende da gravidade, os casos mais leves trata-
se na unidade, já os casos mais complicados é 
encaminhado para o especialista.  

E2 ...através das visitas da equipe, acolhimento 
realizado pelo enfermeiro e consultas 
médicas. 

...acolhimento para identificar a prioridade de 
atendimento em caso de necessidade atendimento 
psiquiátrico. Contato telefônico na UBS, Saúde 
Mental ou Pronto Socorro para seguimento. Os 
casos encaminhados ao Pronto Socorro são para 
urgências psiquiátricas. O seguimento pelo PSF é 
na Unidade de Saúde. 

E3 ...quando transmite pensamentos ilógicos, 
imaginários, ou não consegue se comunicar 
normalmente. Alguns têm dificuldade de 
expressar, outros são efusivos, outros 
agressivos. 

...é necessário conversar com a família, indicando 
uma consulta com o clínico.  

E4 ...percebe-se pelas suas atitudes, postura, 
volume da voz, medicações que toma, 
demora no entendimento de muitos, 
exames, etc.  

...sempre encaminhamos para o médico clínico da 
Unidade, se caso é extremo é encaminhado pelo 
SAMU, que o conduz até o PS e este dependendo 
da gravidade encaminha-se para o Hospital AK 
(Hospital Psiquiátrico).  

E5 ...quando o indivíduo fala demais. Se apega 
muito na igreja e em santos. 

...encaminhar o indivíduo ao clínico geral para ele 
encaminhar ao psiquiatra.  

E6 ...a identificação se da por meio das visitas 
domiciliares dos ASC, e também por meio 
da demanda espontânea. 

...é agendado consulta para o clínico geral, que 
após diagnóstico é feito o encaminhamento do 
paciente para serviço especializado.  

E7 ...quando o paciente esta inquieto, falante e 
agressivo. 

...tratar o paciente de uma maneira diferenciada, 
mas atenção e escuta para o paciente ter confiança 
e expor os problemas deles.  

E8 ...pela maneira que aborda na recepção, 
pelo comportamento em geral. 

...colher dados. Ex: Endereço, telefone etc. Passar 
para enfermeira chefe que vai agendar com o 
médico. Encaminhar para o CAPS ou órgão 
competente, o agente deve anotar todas 
informações, acompanhar em visitas e procurar 
orientar sempre para que tenha êxito no tratamento.  

E9 ...conheço pelo tratamento que ele faz e 
oriento ao local adequado para tratar. 

...orientar a tomar todos os medicamentos para que 
possa viver bem e com a família. 

 

A equipe mínima estudada apresentou a seguinte composição e tempo de atuação 

na equipe, o médico relatou trabalhar na mesma há quatorze anos, o enfermeiro há oito 

meses, o técnico de enfermagem há dois anos e quatro meses, o auxiliar de enfermagem 
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há dois anos, entre os quatro ACS variaram de três a dez anos (sendo 3 anos e 3 meses; 

7 anos; 9 anos; e 10 anos, respectivamente) e o Ajudante Geral trabalhava há 6 anos. 

Quando questionados se para trabalhar na ESF eles fizeram o Treinamento 

Introdutório, eles responderam: 

...“sim. No núcleo e também em Ribeirão Preto” (E1). 

...“sim” (E5, E8). 

...“sim, um tempo, anos depois de ter começado a trabalhar” 
(E6, E7).  
...“não” (E2, E3). 
...“não só eu, como nenhum integrante da equipe” (E4). 
...“não especificamente para a ESF, só treinamentos na 
minha função exatamente” (E9). 

 

Desenvolvimento 

A partir dos resultados encontrados, verificou-se que 78% das pessoas desse 

estudo têm mais de 15 anos, desses 90% são alfabetizadas, 99,4% são trabalhadores 

ativos e apresentaram boas condições de moradia. Apesar das famílias morarem 

próximas e serem cadastrados na ESF, quando estão com problemas de saúde à maioria 

ainda recorre ao hospital como o primeiro acesso. 

De acordo com PNAB a ESF deveria ser a porta de entrada do SUS, acreditando-

se ser a instituição mais preparada para receber esses indivíduos devido ao empenho nas 

ações de controle dos seus agravos e vigilância à saúde, assim como na criação de 

vínculos, tendo em vista sua singularidade (2).  

Em um estudo realizado em Recife/PE no ano de 2010, foi observado que as 

famílias encontraram dificuldades no acesso à atenção básica por meio da ESF. Entre 

elas a dificuldade para se chegar à unidade de saúde, apesar de estar bem localizada 

demograficamente, outro obstáculo foi a organização do trabalho na unidade, demora no 

agendamento de consultas e exames, e também em não haver resolutividade no sistema 

de referência e contra referência entre os serviços de saúde. Há que ressaltar o 

despreparo dos profissionais e a falta de sincronia com a população atendida (7). 

Preconizado pelo Ministério da Saúde, o Curso Introdutório deveria ser pré-

requisito para atuação na ESF, pois ele tem como objetivo orientar as ações dos 

trabalhadores nesse modelo de atenção à saúde. Um exemplo é o processo de 

cadastramento e acompanhamento das famílias pelo SIAB, que deveria auxiliar os 

profissionais a terem um entendimento aplicado do processo de saúde-doença da 

população adstrita, de modo a proporcionar uma intervenção qualificada e resolutiva. De 

acordo com a PNAB a responsabilidade pela realização do Curso Introdutório e da 

Educação Continuada em cidades com mais de 100 mil habitantes é da Secretaria 
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Municipal de Saúde, para tanto este órgão municipal pode contar com a parceria da 

Secretaria de Estado da Saúde para realização desses cursos (2,8). 

Embora seja necessária a promoção do Curso Introdutório antes do início das 

atividades na ESF, observou-se que os integrantes da equipe da Saúde da Família (SF) 

desse estudo não estiveram seguros quanto à participação ou não do Curso Introdutório. 

Fato que poderá comprometer as atividades em geral, assim como a identificação e 

acompanhamento dos portadores de transtorno mental, em especial. 

Na atenção básica à saúde, seria necessário entender o portador de transtorno 

mental de forma mais abrangente, com abordagem holística e de promoção de saúde no 

sentido de ampliar as possibilidades de identificação. Considerando os diversos 

condicionantes da doença mental, no processo saúde-doença podem coexistir, 

simultaneamente, quadros de desarranjo mental e fisicamente parecer sadio, em que 

podem desencadear períodos de satisfação emocional ou propiciar momentos de 

sofrimento mental (9). E a equipe de SF precisaria estar atenta para esses sinais. 

De modo geral, verificou-se que a equipe de SF estudada identifica os portadores 

de transtorno mental pelos comportamentos observados durante as visitas domiciliares e 

também quando comparecem na unidade da ESF. Foram relatados diversos 

comportamentos, tais como a postura, agressividade, inquietude, falar demais, dificuldade 

em se comunicar e de entender as pessoas, muito apegados à religiosidade e também 

pelos medicamentos que faz uso. 

As mudanças conquistadas no âmbito da saúde mental trouxeram ações e 

incentivos para a melhora da qualidade de vida aos indivíduos portadores de transtorno 

mental e seus familiares dentro de sua comunidade. Essas conquistas possibilitaram 

melhora na assistência e na reabilitação, trazendo os para sociedade de uma forma mais 

inclusiva. Porém, neste trajeto alguns percalços foram encontrados como o desarranjo no 

que se refere à saúde mental na atenção básica e também no preparo dos profissionais 

envolvidos (10). 

O reconhecimento da saúde mental também trouxe conquistas no caso de 

portadores de transtorno mental institucionalizados há muito tempo, em razão da perda do 

convívio com suas famílias, redes sociais e comunidade, ganharam o direito de um 

cuidado mais humanizado. Diversificou-se o acompanhamento por meio do hospital-dia, 

onde os portadores podem ser ouvidos e assistidos adequadamente (11).  

Relativo ao acompanhamento dos portadores de transtorno mental da equipe de 

SF estudada, a maioria relatou que os casos deveriam ser encaminhados para o clínico. 

Os casos leves seriam acompanhados nas UBS e os casos complicados deveriam ser 
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encaminhados para o especialista no hospital psiquiátrico ou para o Pronto Socorro. Em 

apenas um depoimento, verificou-se o relato da necessidade em conhecer mais 

informações a respeito do portador de transtorno mental, do acompanhamento pelas 

visitas domiciliares para orientações e do incentivo à continuidade do tratamento. E em 

outro relato, a preocupação em colaborar, orientando a medicação para que consigam 

viver bem com a família. 

Em um estudo acerca das ações realizadas pelos profissionais da equipe de saúde 

da família na atenção à saúde mental, verificou-se que as práticas de acompanhamento 

dos portadores de transtorno mental se dão pelas visitas domiciliares, os ACS auxiliam no 

tratamento, esclarecem dúvidas, consideram suas condições de vida e moradia, 

constroem vínculos, sendo um ouvinte dos problemas e agravos, intervindo de forma 

construtiva, humanista e integrativa. Outras ações verificadas foram o encaminhamento 

para os serviços de referência e as oficinas terapêuticas, que possibilitaram uma atividade 

inclusiva, de promoção da saúde e de convívio social como forma de reabilitação (12). 

 

Considerações finais 

A partir dos resultados desse estudo, verificou-se a fragilidade na identificação do 

transtorno mental, a maioria da equipe se baseou na observação do comportamento e na 

medicação de uso. Observou-se que falta uma referência em comum para essa 

identificação. Entre as diferentes formas de seguimento, verificou-se que a maioria da 

equipe após a identificação encaminhou para tratamento médico e medicamentoso, 

desconsiderando outras formas de tratamento e o potencial do vínculo e do contato com 

intervenções mais próximas à realidade das famílias com o seguimento do portador e 

seus familiares. Talvez em função do despreparo para o tratamento e acompanhamento 

dos casos e da falta do curso introdutório, essenciais na proposta da ESF. 

Entende-se que assistir aos portadores de transtorno mental de forma mais 

humanizada e integrativa, buscando a sua reinserção na sociedade com respeito às suas 

limitações poderá contribuir na diminuição dos agravos e melhora a qualidade de vida 

desses indivíduos. Conclui-se que apesar da unidade de ESF ser considerada pelo SUS a 

porta de entrada para os serviços primários e de saúde mental, muito ainda precisa ser 

feito, no que se refere à identificação e o seguimento dos portadores de transtorno mental 

pela ESF.  
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE B 

 

Questionário 

1- Categoria profissional: 

(      ) Agente comunitário de saúde; 

(      ) Enfermeiro; 

(      ) Médico; 

(      ) Técnico de enfermagem;  

(      ) Outro  ________________________________ 

 

2- Há quanto tempo trabalha nessa unidade da ESF? 

 

 

3- Para trabalhar na ESF você fez o treinamento Introdutório? 

 

 

4- Como se dá a identificação de um portador de transtorno mental? 

 

 

 

5- Como foi a conduta após a identificação do transtorno mental? 

 

 

 

 


