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RESUMO 

 

A potencialidade da Saúde Mental na Atenção Básica é defendida neste trabalho como uma 

questão estratégica para a consolidação da Reforma Psiquiátrica e Sanitária Brasileira. 

Considerando que o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira priorizou a desospitalização 

através de serviços substitutivos como o caminho estratégico para a desinstitucionalização, a 

inclusão de ações de saúde mental na atenção básica se mostra frágil e necessita de ampliação 

de suas ações. O objetivo geral do presente trabalho é construir um sistema de apoio à decisão 

sobre perfis predominantes de diversas ações para subsidiar tomadas de decisão na gestão em 

saúde, contextualizado com uma análise as ações de saúde mental na atenção básica do Brasil. 

Este trabalho explora os dados secundários da base de avaliação externa do Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica com entrevistas de 29.778 equipes de 

saúde da família e atenção básica.  A análise das ações foi sistematizada pelas regiões do país. 

Foi construído um índice que gerou classificações. O Sistema de Apoio à Decisão sobre Ações 

de Saúde Mental na Atenção Básica, tem como modelo um algoritmo chamado de “Árvore de 

decisão parcial” – PART. A ferramenta apresentada pode subsidiar a tomada de decisões sobre 

ações de apoio matricial, institucional e educação permanente. O cenário é que a maioria das 

unidades de saúde não realizam um escopo mínimo de ações e registros de saúde mental. O 

perfil de ações mais predominante é: afirmaram atender aos usuários em sofrimento psíquico, 

mas carecem de ações destinadas à usuários em uso abusivo de álcool e outras drogas e de 

medicamentos psicotrópicos. Com isso, evidencia desafios para a ampliação e consolidação da 

Estratégia Saúde da Família e das Reformas Sanitária e Psiquiátrica Brasileira. Por fim, não há 

como sustentar a luta ideológica, cultural, assistencial e ético-política que defenda uma 

proposta assistencial se não temos como dar evidências de suas características, 

desenvolvimento e resultados. O fortalecimento das Reformas Sanitária e Psiquiátrica 

Brasileira certamente passam pela ampliação das ações de saúde mental na atenção básica. 

 

Palavras-chaves: Saúde Mental, Atenção Básica, Avaliação em Saúde, Sistemas de Apoio à 

Decisão 

  



ABSTRACT 

 

The potential of Mental Health in Primary Care is defended in this work as a strategic issue for 

the consolidation of the Brazilian Psychiatric and Sanitary Reform. Considering that the 

process of the Brazilian Psychiatric Reform has prioritized de hospitalization through 

substitutive services as the strategic path to deinstitutionalization, the inclusion of mental health 

actions in primary care is fragile and needs to expand its actions. The general objective of the 

present work is to build a decision support system about prevailing profiles of several actions to 

support decision making in health management, contextualized with an analysis of mental 

health actions in basic care in Brazil. This work explores secondary data from the external 

evaluation base of the National Program for Improving Access and Quality in Primary Care 

with interviews of 29,778 family health and primary care teams. The analysis of the actions 

was systematized by the regions of the country. An index that generated ratings was 

constructed. The Decision Support System for Mental Health Actions in Primary Care has an 

algorithm called the "Partial Decision Tree" - PART. The presented tool can subsidize the 

decision making on actions of support matrix, institutional and permanent education. The 

scenario is that most health facilities do not perform a minimal scope of mental health records 

and actions. The most prevalent action profile is: they stated that they serve users in 

psychological distress, but lack actions aimed at users who abuse alcohol and other drugs and 

psychotropic drugs. With this, it highlights challenges for the expansion and consolidation of 

the Family Health Strategy and the Brazilian Sanitary and Psychiatric Reforms. Finally, there is 

no way to support the ideological, cultural, social and political-political struggle that advocates 

an assistance proposal if we can not provide evidence of its characteristics, development and 

results. The strengthening of the Brazilian Sanitary and Psychiatric Reforms certainly goes 

through the expansion of mental health actions in primary care. 

Key-words: Mental Health, Primary Care, Health Assessment, Decision Support Systems 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1.INTRODUÇÃO 

 

A potencialidade das ações de Saúde Mental na Atenção Básica (SM/AB) é 

defendida neste trabalho como uma questão estratégica para a consolidação das 

Reformas Psiquiátrica e Sanitária Brasileiras. Posto como uma necessidade ético-

política na garantia do Direito à Saúde da população e pelo fortalecimento da inclusão 

da noção de sujeito, família e comunidade em um cuidado territorializado e acessível 

(SOUZA, 2014). 

O movimento pela Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) influenciou mudanças 

nas práticas de atenção às pessoas com transtornos mentais. Uma de suas ações centrais 

foi a desospitalização que é caracterizada pela redução de leitos psiquiátricos 

hospitalares com perspectivas da extinção dos manicômios, isto inserido no contexto da 

desinstitucionalização que também se centrou na ampliação de serviços substitutivos de 

base comunitária, a exemplo dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRTs).  

Alguns teóricos oferecem apontamentos importantes que refletem o processo da 

RPB e que cercam o objeto desse estudo. Tanaka e Ribeiro (2009) expõem que a 

implantação desses serviços se destinou sobretudo às pessoas com transtornos severos e 

persistentes, enquanto as situações de pessoas que apresentam transtornos mentais 

comuns e mais prevalentes ficaram em segundo plano. Consideramos também os 

apontamentos de Souza (2004), que observa o “esgotamento” dos modos de assistência 

predominantes por estes dispositivos. E de Jucá e Valentim (2007) que expõe que há um 

lento e complexo processo de inclusão de ações de saúde mental na atenção básica 

(SM/AB) que se mostra frágil e necessita de ampliação. 

O cenário assistencial no Brasil em dezembro de 2013 (recorte histórico do 

presente estudo), é de 34.715 equipes de Saúde da Família e Atenção Básica (eSF/eAB), 

implantadas em 5.346 municípios, abrangendo 56,37% de cobertura da população 

brasileira. Em histórico e progressivo aumento quantitativo, haviam 2062 CAPS 

habilitados em todo o país, alcançando o indicador de 0,81 CAPS por mil habitantes, 
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média considerada como “muito boa” segundo critérios do próprio Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014; 2015). 

Cerca de 3% da população mundial, em todas as faixas etárias, demanda 

cuidados em Saúde Mental contínuos em função de transtornos mentais severos e 

persistentes (psicoses, neuroses graves, transtornos de humor graves ou deficiência 

mental com grave dificuldade de adaptação). Também, cerca de 9% da população geral, 

em todas as faixas etárias, precisa de cuidados em saúde mental por consultas, 

aconselhamentos, grupos de orientação ou outras abordagens, em função de transtornos 

mentais considerados leves (BRASIL, 2011). 

Esses serviços se defrontam com o problema brasileiro das drogas, apesar de 

existir um grande alarde midiático e também da opinião pública sobre a problemática do 

crack. De acordo com o Relatório Brasileiro sobre Drogas (2009), atualmente 12,3% de 

brasileiros preencheram os critérios para diagnóstico de dependência do álcool, e esta 

droga está presente em 83,6% das causas de internações por uso de drogas. Das seis 

substâncias que mais induziram dependência (álcool, tabaco, maconha, solventes, 

benzodiazepínicos e estimulantes), cinco são lícitas, o álcool, por sua vez, está muito à 

frente de todas as drogas psicotrópicas indutoras de dependência, mesmo quando 

somadas. Os dados mostram como a problemática do uso abusivo de substâncias deve 

ser encarado com mais seriedade profissional no campo da saúde pública. 

O presente trabalho se justifica pelo desafio da articulação entre as informações 

disponíveis e as tomadas de decisão na gestão em saúde. Por sua vez, a SM/AB é 

estratégica para a melhoria da qualidade de vida da população, para consolidação da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, isto é o objeto/problema desse estudo. Essas 

informações podem ter o suporte de sistemas de apoio à decisão (SAD) para subsidiar 

tomadas de decisão na esfera da gestão das políticas públicas. Esses sistemas utilizam 

métodos científicos para, a partir dos dados e/ ou informações, auxiliar nas decisões. 

Diante dos questionamentos,  o cuidado em saúde mental é invisibilizado? Ele 

foi afirmado na avaliação? Como ele se caracteriza? É de diferentes formas entre as 

regiões do país? Qual é o cenário de práticas mais comum nas unidades de Saúde da 

Família? 

O objetivo deste trabalho é analisar as ações de saúde mental na atenção básica, 

refletindo suas fragilidades e desafios, propondo um sistema de apoio à decisão (SAD) 
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que utilizou um algoritmo para identificar perfis de ações predominantes classificadas 

de acordo com um índice criado com os próprios dados que resultará em um infográfico 

que auxiliará as gestões das esferas federal, estadual e municipal. Serão utilizados 

resultados da avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

Qualidade na Atenção Básica (PMAQ), as entrevistas ocorreram em 2013 com equipes 

de Saúde da Família e Atenção Básica (eSF/eEAB). 

 

1.2.RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho irá explorar os dados secundários da base de avaliação externa do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ). 

Pressupõe-se que a utilização de seus resultados seja a melhor maneira disponível de 

compor um quadro transversal sobre esta e diversas outras temáticas no campo da Saúde 

Coletiva. O Banco de dados utilizado é referente ao 2º Ciclo do programa, que teve o 

seu trabalho de campo realizado entre 2013 e 2014 em todo o país, com informações 

sobre mais de 29 mil eSF/eEAB. 

Os autores a seguir apresentam o estado da arte sobre as temáticas de avaliação 

de serviços de saúde, de saúde mental e da pesquisa em saúde mental, respectivamente, 

e explicitam algumas lacunas que esse trabalho explorará.  

Protasio et al (2014), em revisão de literatura, trazem elementos importantes 

para reforçar a importância de se reconhecer que as avaliações na Atenção Primária à 

Saúde (APS) no Brasil ainda são restritas e localizadas, merecendo ser ampliadas e 

aperfeiçoadas.  

Furtado et al (2013), problematizam um cenário incrementado de disputas de 

caráter ético e político inseridas no processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) e 

identificam a necessidade de se direcionar pesquisas para avaliação de qualidade de 

serviços de saúde mental para sua caracterização.  

Costa et al (2015) discorrem, em revisão sistemática, sobre a avaliação de 

serviços em saúde mental e ressaltam que existem diversas conceituações sobre 

avaliação, com métodos e participantes variados. Refletindo a complexidade temática, 
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identificam-se a necessidade de estudos que problematizem a concretização das 

políticas públicas e dos novos modelos de atenção.  

Atualmente, a agenda de pesquisa dos especialistas de saúde mental brasileiros, 

por Gregório et al (2012), apontam para pesquisas articulação entre atenção primária e 

saúde mental, avaliação das políticas dos serviços, entre outros. Neste sentido, este 

estudo se contemporiza com outros estudos da área da saúde mental. 

Ao se tratar sobre os modelos de decisão, Cohn et al (2005) reafirmam alguns 

desafios apontados na literatura para a administração pública do Brasil. A informação 

que está ao alcance da gestão e da população, além de não se incorporar aos processos 

políticos, não atende às necessidades dos autores responsáveis pelas decisões que estão 

ao nível municipal. Não há suporte estrutural de informática que seja adequado, tão 

pouco formação especializada para os técnicos e profissionais que o utilizam.  

Também há de se considerar a atualidade recente da oferta de acesso ao banco de 

dados das informações do PMAQ. Sendo assim, é grande o interesse e expectativa de 

controle social, profissionais e gestores em saúde sobre os resultados e suas evidências, 

bem como a sua aplicabilidade em tomadas de decisão. 

Nesse contexto, a relevância desta pesquisa está relacionada com o fato de a 

saúde mental na atenção básica ser estratégica para a melhoria de qualidade de vida da 

população, para consolidação da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que ainda é incipiente 

no Brasil, bem como a falta de articulação entre as informações disponíveis e as 

tomadas de decisão na gestão em saúde. 

 

1.3. MOTIVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 

 

A motivação pessoal que gerou a temática decorre da experiência acadêmica e 

profissional do autor. Iniciada na graduação de Enfermagem na Universidade Federal da 

Paraíba, a militância nos movimentos estudantis, antimanicomiais e contra privatizações 

na saúde se constituíram como referências de valores e princípios da participação e 

atuação nas disciplinas, cenários de estágios nos serviços de saúde e na vida 

profissional. Os aprendizados em projetos de Extensão Popular, monitoria de 

Metodologia do Trabalho Científico e no Programa de Educação pelo Trabalho (PET) 

na Saúde da Família e posteriormente em edição com ênfase sobre Saúde Mental – 
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Crack, Álcool e outras Drogas, provocaram o necessário exercício de articulação entre 

clínica e política (Clínica Ampliada) e entre teoria e prática (práxis). Nesta última, 

destaca-se o primeiro contato com ações de atenção psicossocial no âmbito da atenção 

básica.  

Ainda enquanto estudante, a participação como membro da coordenação local da 

avaliação externa do PMAQ foi decisiva para a aproximação sobre a temática da 

avaliação em saúde. A atuação era na assessoria de planejamento e logística que 

coordenava a visita das equipe da avaliação externa, composta por supervisores e 

avaliadores, aos municípios da Paraíba sob supervisão de professores orientadores no 

primeiro ciclo do PMAQ.  

Ao término do curso, o início da vida profissional se deu na continuidade da 

atuação no referido programa. Ser supervisor de campo no segundo ciclo do PMAQ 

oportunizou visitar centenas de unidades, entrevistar dezenas de usuários e profissionais 

de saúde. A intimidade com o instrumento de avaliação externa, a pluralidade de olhares 

sobre a atenção básica e o imperativo de defesa ético-política das lutas da saúde e 

antimanicomiais influenciaram a reflexão sobre os caminhos para produção científica 

que ora se apresentam neste trabalho. Essas considerações estão colocadas devido a 

importância da exposição sobre a relação entre sujeito e objeto na produção da ciência.  

 

1.4. TRABALHO CORRELATOS NA INSTITUIÇÃO 

 

Este trabalho está inserido no projeto de pesquisa intitulado: “Avaliação da 

atenção básica no Brasil: estudos multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade e 

satisfação dos usuários”, desenvolvido entre professores de diferentes departamentos do 

Centro de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, 

coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Bezerra Gomes, num grupo onde se vincula também 

o Prof. Dr. Rodrigo Pinheiro de Toledo Vianna, orientador, e a Prof.ª Dra. Juliana 

Sampaio, membro externo da banca desta dissertação. A pesquisa avaliativa é realizada 

em rede científica mantida no âmbito do Projeto Rede Governo Colaborativo em Saúde. 

A linha de pesquisa em Modelos em Saúde, no Programa de Pós-graduação de 

Modelos de Decisão e Saúde, chamada “Avaliação da atenção à Saúde a partir do 
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Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica – PMAQ-AB e do 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS” liderada pelo Prof. 

Rodrigo Vianna, também tem colaboração com a Profa. Dra. Ana Maria Gondim 

Valença ao conduzir trabalhos utilizando os bancos de dados secundários do PMAQ. 

Entre mestrandos e doutorandos, os trabalhos são sobre as temáticas da satisfação do 

usuário, do Apoio Matricial, Atenção Nutricional, entre outros.  

A condução desta pesquisa teve a oportunidade de propor, construir, desenvolver 

e concluir um projeto no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica, 

sob apoio e orientação do prof. Dr. Luciano Gomes. O projeto aprovado na vigência de 

2015 tem como título: Análise sobre a Saúde Mental na Atenção Básica de municípios 

da Paraíba: contribuições do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, que possui 

dois planos: “Atenção à Saúde Mental na Atenção Básica na Paraíba: análise a partir da 

avaliação externa do PMAQ-AB” e “Revisão de literatura sobre avaliação de serviços 

de saúde mental: limites e possibilidades de práticas avaliativas”, desenvolvidos 

respectivamente por Sarah Íris e Thalita Analyane, ambas estudantes da graduação em 

Enfermagem. No contexto da Iniciação Científica, outros projetos também foram 

desenvolvidos sobre as temáticas de fixação de profissionais de saúde na atenção básica, 

estudo de caso sobre fixação de médicos e ações de saúde bucal. 

Para além da experiência docente no estágio em sala de aula (componente 

curricular obrigatório no programa do mestrado), a experiência com a orientação no 

PIVIC foi bastante motivadora e potencial no processo de construção desse trabalho, 

realizando planejamentos, formações, experimentações com os bancos de dados, acesso 

à portais de pesquisa acadêmica e sistematização de revisões de literatura, promovendo 

intercâmbio entre outros projetos de iniciação científica. Esse conjunto de ações 

desenvolvidas demonstram a importância de considerar atuações como essa como parte 

componente do currículo.   

Alguns achados do processo de construção dessa dissertação foram apresentados 

no trabalho intitulado: “Apontamentos sobre o Processo de inclusão de Ações De Saúde 

Mental na Atenção Básica”, no III Congresso Internacional Multiprofissional Em Saúde 

realizado em Recife, Pernambuco, no período de 02 a 04 de dezembro de 2016. 
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A experiência com o PIVIC já apresentou trabalhos em congressos internos à 

Universidade Federal da Paraíba e irá produzir artigos de revisão bibliográfica, bem 

como trabalhos mais abrangentes para congressos nacionais.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é elaborar um sistema de apoio à decisão 

sobre perfis predominantes de ações de saúde mental na atenção básica para subsidiar 

tomadas de decisão na gestão em saúde. 

Constituem-se em objetivos específicos: 

 Descrever as ações de Saúde Mental realizadas pelas eSF/eAB no Brasil a partir 

do instrumento de avaliação externa do PMAQ, demonstrando diferenças entre 

as regiões do país;  

 Construir um Sistema de Apoio à Decisão sobre ações de Saúde Mental e, com 

ele, construir um índice e uma classificação sobre as equipes de saúde da família 

e atenção básica;  

 Analisar as ações de saúde mental na atenção básica do Brasil, identificando 

fragilidades, desafios e realizar uma crítica ao instrumento de avaliação externa 

do PMAQ destacando suas limitações; 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE 
 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) - que no Brasil (e neste trabalho) é 

denominada como Atenção Básica (AB) - é caracterizada por suas ações serem 

desenvolvidas em um território geograficamente delimitado, possibilitando uma 

aproximação com a história de vida das pessoas, bem como o agir no processo saúde-

doença através dos determinantes sociais de saúde, por meio de articulações 

intersetoriais com os demais serviços e as interfaces com diferentes políticas públicas 

como habitação, saneamento, transporte, cultura, etc (BRASIL, 2013). 

A Estratégia Saúde da Família anunciada na mais recente Política Nacional de 

Atenção Básica tem como princípio constituir-se como porta de entrada preferencial, ou 

seja, o primeiro acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia 

abrange a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e redução de danos, com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral à saúde universal com garantias de equidade e participação social (BRASIL, 

2012). 

A Política Nacional de Atenção Básica (2012) caracteriza a AB como um 

conjunto de ações, de âmbito individual e coletivo, que engloba promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, redução de danos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, 

entre outros, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral sobre a situação de 

saúde, promova autonomia das pessoas e dos determinantes e condicionantes de saúde. 

Ela tem como fundamentos e diretrizes: ter um território definido, ser a porta de 

entrada da rede de atenção à saúde, desenvolver relações de vínculo e longitudinalidade 

do cuidado, coordenar a integralidade em seus vários aspectos e estimular a participação 

do usuário promovendo cidadania na implementação desta política pública (BRASIL, 

2012). 

O Brasil vive uma transição epidemiológica singular que é caracterizada por 

uma carga de doenças de via tripla, a saber: a histórica permanência de doenças 

parasitárias, infecciosas e desnutrição; mortalidade materna e infantil por causas 

evitáveis; e, o desafio das doenças crônicas não-transmissíveis, como expõe Pereira e 

Oliveira (2013). O subfinanciamento e a falta de qualificação da gestão em saúde são 
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amplamente discutidos como os principais problemas a serem enfrentados pelo SUS, 

segundo Mendes (2012). Outros pontos também são problematizados, como: a 

deficiência na infraestrutura das unidades, a dificuldade do provimento de uma 

completa equipe multiprofissional de saúde e as precarizações nas relações trabalhistas 

que acontecem sobretudo através das terceirizações e privatizações  

Essas problemáticas são reflexos dos efeitos de políticas econômicas neoliberais 

que, através de reformas e ajustes por políticas de estabilização econômica, por 

diminuição do aparelho estatal e investimento em políticas sociais, marcaram o início 

do SUS nos anos 90, com ausência de mudanças radicais no início do século XXI, 

mesmo com governos progressistas. 

Gomes (2016) oferece uma síntese sobre o posicionamento de diversos teóricos 

e intelectuais sobre os governos federais de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

Segundo ele, os autores podem ser classificados em três vertentes, a saber: os que 

consideram que se intensificou o neoliberalismo que já vinha sendo implantado pelos 

governos anteriores; os que discordam na caracterização dos governos como neoliberais 

por apresentarem elementos vinculados às outras perspectivas, classificando-os como 

um reformismo frágil; e os que não desconsideram as contradições internas, embora 

defendam que foram governos que apontaram para superação do que se encontrava 

anteriormente,  implantando um processo pós-neoliberal.  

A pressão do subfinanciamento, segundo Bravo (2006), é a determinante para a 

manutenção da política focal, de precarização e terceirização dos recursos humanos. 

Nestes dois últimos pontos mencionados, há aspectos muito importantes na disputa de 

modelos de atenção à saúde: são as terceirizações e privatizações dos serviços de saúde. 

Sobre essa discussão, Andreazzi e Bravo (2014) expõem como, na implementação de 

Organizações Sociais (OS), existem diferentes interpretações sobre sua legalidade e 

utilidade, estas gerenciam a atenção básica em diversos grandes municípios no Brasil. 

Seus defensores apontam que o formato poderia superar os vícios presentes na gestão 

pública, como o patrimonialismo e a corrupção. No entanto, os diversos relatórios de 

investigações sobre a atuação dessas OSs apontam muitas irregularidades financeiras, 

que em conjunto com a precarização dos vínculos e relações trabalhistas, implicam 

prejuízo na qualidade dos serviços ofertados à população. 

 Por possuírem permissão para a contratação de serviços necessários (análises 

clínicas, diagnósticos por imagem, etc.) - sem o devido controle e rigor com o gasto 
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público - ocorrem subcontratações de empresas privadas, logo, uma ininterrupta 

transferência de recursos públicos para entes de direito privado, como grandes 

laboratórios e indústria de equipamentos médico-hospitalares).  Existem resistências da 

sociedade civil e dos trabalhadores do setor saúde à sua implementação que se centram 

na reivindicação do caráter estatal dos serviços de saúde, na progressiva ampliação de 

recursos públicos, entre outros. Estão em torno da mobilização pelo Projeto de Reforma 

Sanitária Brasileira vir a ser uma estratégia para a defesa da saúde concebida como 

melhores condições de vida e de trabalho, bem como para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária (BRAVO, 2011). 

A defesa da construção da universalidade das ações e serviços de saúde, que 

reduz a expansão da política econômica de austeridade fiscal (corte nos gastos sociais), 

manifesta-se de duas formas, segundo Mendes e Marques (2005): na luta pelo 

rompimento da centralização das ações e recursos em nível federal, por meio do conflito 

pela descentralização/municipalização; e no conflito contra os ditames dessa política 

econômica, defendendo a garantia de recursos financeiros.  

Apenas em 2000 uma proposta de financiamento em saúde foi consolidada e 

aprovada no Congresso Nacional. A Emenda Constitucional 29 obrigou estados e 

municípios a alocarem, respectivamente, ao menos 15% e 12% de seu orçamento em 

saúde, e à União seria regulada pela variação do crescimento do PIB. No entanto, de 

maneira recorrente e persistente esta emenda veio sendo descumprida pela própria 

União, assim como pelos estados e municípios. A institucionalização do financiamento 

da Seguridade Social no Brasil é enviesada pelos objetivos e ditames econômicos de 

cada governo, agravadas pelas crises fiscal e financeira do Estado, que limitam o aporte 

de recursos destinados à saúde e seguridade social (MENDES; MARQUES, 2005). 

Segundo Mendes e Marques (2014), com a evolução da implementação da 

Estratégia Saúde da Família, novos dispositivos foram elaborados para qualificar este 

financiamento. Porém, ainda assim, o ente federal continuou sendo o maior financiador, 

levando em consideração os baixos valores dos repasses destinados à estratégia e do 

valor per capita dos municípios, sendo que estes utilizavam de volumes adicionais de 

recursos próprios e, pela natureza política frágil da gestão em saúde e da insuficiência 

por parte dos municípios, que não conseguiam incrementar o seu financiamento, 

desvelavam um caminho tortuoso e instável para o financiamento da atenção básica. 

Nesse aspecto, teóricos e movimentos sociais da área da saúde entraram no consenso de 
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que é preciso aumentar o investimento total, de forma similar a países que possuem 

sistemas universais de saúde.  

Segundo Capucci (2014), o Ministério da Saúde gastou, em 2013, R$ 16,1 

bilhões somente para o custeio de Estratégia Saúde da Família (ESF), que representa um 

aumento de 65% em relação à 2010, quando foram investidos R$ 9,73 bilhões. Mesmo 

assim, os recursos ainda são insuficientes para lidar com os variados modos de gestão e 

em cenários epidemiológicos regionais em todo o país.  

Além disso, embora haja esforços em prol de mudanças curriculares na 

formação em saúde e na educação continuada e permanente, as práticas na atenção 

básica pouco evoluíram para além de um primeiro contato e encaminhamento à atenção 

especializada, via recursos diagnósticos que em sua maioria também estão alocados nos 

serviços de média complexidade. O autor provoca que, mesmo alcançando patamares 

satisfatórios de financiamento, o problema por si não estaria resolvido, afinal, há uma 

agenda de pressões políticas vindas de corporações das indústrias de planos de saúde, 

seguros de vida, farmacêutica e de equipamentos hospitalares, influenciando as práticas 

de saúde com o consumo de recursos de alta tecnologia e medicalização excessiva. 

As informações provenientes do PMAQ já foram utilizadas em estudos e trazem 

conclusões importantes que fundamentam o cenário da atenção básica no país, entre 

eles, o estudo de Magalhães Junior e Pinto, publicado na Revista Divulgação em Saúde 

para Debate (2014). De acordo com os dados apresentados, na maioria das equipes não 

há condições suficientes para a realização de um cuidado continuado e sua coordenação. 

Isso se agrava no contexto de que os serviços ainda são pouco informatizados e sem 

registros suficientes para acompanhar o usuário. Há poucos instrumentos e modos de 

comunicação entre profissionais, não há normas, fluxos e mecanismos que norteiem a 

gestão da clínica, etc.  

Uma diversidade de procedimentos clínicos importantes, relativamente comuns e 

possíveis na atenção básica não são realizados, acarretando numa baixa resolutividade 

desse lugar que se pretende porta de entrada levando os usuários a outros serviços, 

como a atenção a crise. Embora seja necessário acrescentar que houveram ações e 

políticas ministeriais para enfrentar esses gargalos, como as políticas de educação 

permanente, a implantação dos núcleos de apoio à saúde da família e o telessaúde 

(MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014). 
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Sobre o tempo de atuação nas equipes, Seidl et al. (2014) observaram que, na 

média nacional, 27,6% dos entrevistados informaram ter menos de um ano de atuação e 

28,9%, até dois anos, o que implica em pouco mais da metade dos profissionais 

declararem ter entre menos de um ano e até dois anos de atuação na mesma equipe. O 

maior percentual de respostas para mais de seis anos de atuação na mesma equipe foi 

verificado nas cidades com mais de 500 mil habitantes (25,3%). Isso nos demonstra o 

cenário de rotatividade dos profissionais, que sugere fragilização de vínculos e do 

cuidado longitudinal. 

Protasio et al. (2014) constataram que o sistema de referência e contrarreferência 

no estado da Paraíba encontra-se com uma notória fragilidade em sua articulação, algo 

que pode ser explicado pelo desconhecimento dos profissionais sobre o fluxo do 

serviço, por uma ausência de planejamento e delimitação desse fluxo, ou ainda por uma 

fragmentação deste sistema no estado. Este estudo transversal, embora local, demonstra 

um dos desafios atuais da implementação da Estratégia Saúde da Família que é a 

implementação das Redes de Atenção à Saúde com qualidade e utilidade. 

Em nível nacional, Teixeira et al. (2014) observaram que, no que tange o 

planejamento com relação a mapeamento de grupos clínicos e equipamentos sociais, há 

um desempenho bastante similar entre as regiões brasileiras, com melhor desempenho 

para as regiões Sul e Nordeste. Cruz et al (2014), reconhecem que as equipes 

identificam problemas, elencam prioridades, se autoavaliam junto com o apoio 

institucional, têm acesso à dados sobre a situação de saúde da população, no entanto, 

eles refletem que essas práticas são pouco integradas e que precisam ser melhor 

articuladas com as necessidades das equipes.  

O questionário do PMAQ também possibilitou a produção de uma pesquisa 

acerca das condições de produção e registro das informações em saúde por regiões 

agregadas e por porte populacional no Brasil, na qual observou-se que ainda há uma 

fragilidade no que se refere à disponibilidade de computadores e acesso à internet, 

ressaltando que  municípios de grande porte, de regiões mais desenvolvidas, 

apresentaram os melhores resultados, refletindo na necessidade de maiores 

investimentos na estrutura informacional das UBS (NEVES et al., 2014), pois o fácil 

acesso a informação facilita a evolução do tratamento e as estratégias de intervenção 

individuais e coletivas (BARBOSA, 2006). 
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3.2. AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

Pode-se afirmar que o objetivo de uma avaliação é influenciar decisões, essa 

premissa implica na assimilação de processos avaliativos na formulação, implantação e 

acompanhamento de políticas públicas. Nos cenários da atenção básica, a prática dos 

trabalhadores de saúde está repleta de ações informais de avaliação que tencionam e 

mobilizam pequenas rupturas necessárias no cotidiano (SISSON, 2007). 

Não há uma definição única ao conceituar a avaliação em saúde devido à 

natureza híbrida de seus objetos. No caso de avaliação de programas é necessário 

considerar três perspectivas: o processo de coleta de dados; o julgamento de valor que é 

produto desse processo; e, o uso do julgamento de valor na tomada de decisão. Esses 

três elementos nos trazem três apontamentos relativos à avaliação: saber, julgar e 

decidir (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2011). 

De acordo com Bosi e Mercado-Martinez (2011), no advento do séc. XXI, há 

dois modelos de avaliação predominantes: um, de natureza tradicional, prescritivo, 

desenvolvido pela academia em parceria com agências sanitárias internacionais, e, 

outro, recente, que se pretende mais inclusivo e participativo. Nesta categorização, 

percebe-se que o PMAQ tem características de ambos os modelos, por possuir um 

questionário alinhado com instrumentos internacionais de avaliação, e certas 

características de um modelo mais horizontal, caraterizado por exemplo pela adesão 

voluntaria ao programa, que será melhor explicada na próxima seção.  

O mesmo estudo também aponta que na América Latina, as avaliações foram 

utilizadas para distintos fins, expressando a fragilidade da cultura de avaliação. Em 

síntese, as iniciativas procuram desenhar uma imagem triunfalista dos sucessos 

alcançados pela gestão de governo, e, “punir” ou tornar evidentes as “ineficiências” dos 

adversários políticos. Essa tensão, segundo os autores supracitados, acentuam a rejeição, 

oposição ou recusa à avaliação. 

No que se refere ao fortalecimento do controle social e da gestão democrática e 

participativa no SUS, há um grande potencial transformador da avaliação. A partir 

disso, as avaliações em saúde devem caminhar para um sentido qualitativo-

participativo. Tanto Bosi quanto Mercado-Martinez (2011) afirmam que na América 

Latina há reconhecimento e atuação crescente no fortalecimento das políticas e dos 
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programas públicos do setor saúde e constante revisão dos enfoques que orientam sua 

avaliação. Isso se dá num cenário marcado pela oposição aos projetos neoliberais e 

privatizadores que, ao lado dos movimentos de reforma, também crescem na América 

Latina. Viacava et al (2004) também alertam que, embora o SUS tenha seus princípios 

constitucionais, ele ainda é palco de disputa entre modelos assistenciais diversos.  

A partir de Tanaka e Tamaki (2012) refletimos como a própria dinâmica dos 

serviços de saúde dificulta a implementação de processos avaliativos, visto que as 

decisões geralmente são tomadas em ato no momento em que os problemas surgem ou 

são identificados. Sendo assim, para atingir os seus objetivos, a avaliação terá que se 

tornar uma ação permanente no processo de trabalho.  

Diante desta condição, como enfrentar as contradições inerentes à construção do 

SUS com práticas avaliativas? O PMAQ é criado como uma estratégia para alcançar 

mudanças nas condições e modos de funcionamento das eSF/eAB, direcionado ao seu 

fortalecimento por meio do fomento a ações entre as equipes, apoio matricial (AM) e 

institucional (AI). Com foco em induzir, monitorar e avaliar os processos de trabalho e 

seus resultados através de indicadores. Pela primeira vez, vinculando o repasse de 

recursos à implantação e alcance de padrões de acesso e de qualidade pelas equipes. Foi 

criado pela Portaria 1.654 do Ministério da Saúde, publicada em 19 de julho de 2011. 

Essa medida representa um processo profundo de mudança na lógica de repasse de 

recursos para a AB e anuncia mudanças semelhantes no financiamento do SUS como 

um todo (BRASIL, 2012; PINTO, SOUSA, FLORÊNCIO, 2012). 

 

3.3. PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 

DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) visa, entre seus objetivos, institucionalizar uma cultura de avaliação da 

Atenção Básica (AB) no SUS. Seus principais objetivos são ampliar o acesso e 

melhorar a qualidade da atenção básica, para que esta tenha um padrão de qualidade que 

se mantenha em nível nacional, regional e local, e que garanta a transparência e 

efetividade das ações do governo voltadas à Atenção Básica (BRASIL, 2013). 

Segundo o Manual Instrutivo do 2º ciclo deste programa (2013), os indicadores 

selecionados se referem a alguns dos principais focos estratégicos da atenção básica: 
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pré-natal, prevenção do câncer do colo do útero, saúde da criança, controle de 

hipertensão arterial sistêmica e de Diabetes mellitus, saúde bucal, saúde mental e 

doenças transmissíveis. O manual também abrange os diversos modelos de atenção à 

saúde que se constituem pelo país (por exemplo, lugares onde se desenvolveram 

formatos de equipes diferentes da ESF), oferecendo parâmetros de conformidade com 

princípios da atenção básica. 

O programa está organizado em quatro fases que, interligadas, compõem um 

ciclo de execução. Essas fases são explicadas no manual instrutivo do programa 

(BRASIL, 2013). São elas: 

I. A primeira fase é a adesão e contratualização. Possui caráter voluntário por 

parte das equipes de saúde da família, logo, pressupõe um processo de 

diálogo e negociação com os gestores municipais. A formalização da adesão 

das equipes acontece por indicação dos gestores por meios informatizados, 

respaldadas por assinaturas de termos que pactuem a participação e definição 

de indicadores e compromissos à serem alcançados. Após a homologação 

das equipes aderidas/contratualizadas, realizada pelo Ministério da Saúde, o 

município receberá determinada quantia de valor por equipe de saúde, que 

corresponda a 20% do valor do componente de Qualidade do Piso da 

Atenção Básica Variável (PAB Variável). O aumento desse percentual está 

condicionado ao resultado da certificação da terceira etapa – avaliação 

externa – que será explicitada posteriormente. 

II. A segunda fase é a do desenvolvimento, delineada por dimensões 

conceituais de práticas da gestão em saúde, a saber: autoavaliação, 

monitoramento e avaliação de dados, educação permanente e apoio 

institucional.  

i. A autoavaliação é o ponto de partida da fase de desenvolvimento. 

Trata-se de um processo que induz processos avaliativos nas equipes 

promovendo uma cultura de avaliação, o programa propõe um 

instrumento de autoavaliação (AMAQ) que foi organizado em 

dimensões e subdimensões para um conjunto de padrões de qualidade 

que abrangem o que é esperado em termos de qualidade na gestão e 

na atenção à saúde. O instrumento induz a construção de Matrizes de 

Intervenção, com a pactuação de problemáticas prioritárias, atores e 
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responsabilidades no contexto, prazos e resultados esperados. De 

todo modo, ele não é obrigatório, possibilitando às gestões 

municipais elaborarem suas próprias iniciativas autoavaliativas que 

correspondam às políticas nacionais.  

ii. O Monitoramento e Avaliação de indicadores busca promover a 

implementação, utilidade e qualificação dos sistemas de informação 

do SUS. Com isso, possibilita subsídios para tomadas de decisão no 

planejamento dos serviços, seja em nível municipal ou local. É 

importante considerar que esse processo tenha caráter formativo, 

pedagógico e reorientador de práticas. Os indicadores são formulados 

para avaliar a implementação das Redes de Atenção à Saúde, que por 

serem um conjunto de ações e serviços articulados em níveis de 

complexidade crescente, têm a finalidade de garantir a integralidade 

da assistência à saúde. Este componente também é importante pois 

irá compor parte do desempenho final na certificação das equipes. Os 

indicadores relacionados à saúde mental são: “Proporção de 

atendimentos em Saúde Mental exceto usuários de álcool e drogas”; 

“Proporção de atendimentos de usuário de álcool”; “Proporção de 

atendimentos de usuário de drogas” e “Taxa de prevalência de 

alcoolismo”. 

iii. A Educação Permanente deve pressupor que processos de 

aprendizagem não ocorrem apenas em cursos, palestras, capacitações 

ou oficinas, e leva em consideração de que existem elementos 

cruciais para a melhoria dos serviços que surgem do cotidiano, dos 

enfrentamentos no processo de trabalho da equipe, das 

particularidades do território, que tenham valor de utilidade aos 

atores envolvidos, que sejam construídos de maneira ascendente e 

horizontal. Com isso, pretende-se que a Educação Permanente tenha 

fomento e inclusão na agenda política dos serviços de saúde. 

iv. O Apoio Institucional objetiva transformar o modo tradicional, 

verticalizado e normativo, buscando reorientar as ações de 

coordenação, planejamento, supervisão e da própria avaliação em 

saúde, por meio da construção de relações horizontalizadas entre 

instâncias e dispositivos das redes de atenção ao município, 
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ampliando a autonomia, democratização e compromisso entre os 

atores envolvidos. 

III. A Avaliação Externa (AE) é realizada pelo Ministério da Saúde com o apoio 

de 49 Instituições de Ensino e Pesquisa de todas as regiões do país. O 

primeiro ciclo do PMAQ ocorreu entre 2012 e 2013 e o instrumento de 

avaliação externa foi organizado em módulos: o primeiro destinado à 

infraestrutura da unidade, o segundo destinado ao processo de trabalho da 

equipe, e o terceiro à satisfação do usuário, que compuseram os instrumentos 

do primeiro ciclo. Já no segundo ciclo, que ocorreu entre 2013 e 2014, houve 

incremento de mais três instrumentos, sendo um deles destinado às equipes 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e, os outros dois, às equipes de 

saúde bucal, dividindo-se entre infraestrutura e processo de trabalho. 

IV. A quarta fase é a Recontratualização e se constitui em um processo que deve 

ocorrer após a certificação da Equipe de Atenção Básica e fomenta a cultura 

de avaliação nos serviços de saúde. Em médio prazo, as equipes podem ser 

avaliadas segundo a evolução da implementação de ações, registros, 

protocolos, iniciativas no território, ou seja, na melhoria da qualidade de 

atenção à saúde. 

O processo de certificação - que determina o volume de recursos a serem 

transferidos aos municípios - é composto por três partes: uso de instrumentos auto 

avaliativos – o que corresponde a 10% da média avaliativa; desempenho em resultados 

do monitoramento dos 24 indicadores de saúde firmados no momento da adesão do 

Programa – responsável por 20% da avaliação; e desempenho nos padrões de qualidade 

verificados in loco por avaliadores externos, que corresponde aos 70% restantes 

(BRASIL, 2013). 

Pereira e Groissman (2014) sintetizam em seu artigo o histórico das iniciativas 

ministeriais de monitoramento e avaliação da estratégia saúde da família, demarcando o 

seu início com o Pacto de Indicadores da Atenção Básica (1999), perpassando pelo 

momento do Pacto pela Saúde (2006) com a incorporação de novos indicadores para a 

avaliação (processo que foi paralelo à Autoavaliação para Melhoria da Qualidade na 

Atenção Básica), que utilizam metodologias de avaliação quantitativa, conduzidas por 

padrões de qualidade, com adesões em 2006 e 2009. Foi um precursor importante do 

que viria a ser o PMAQ, no entanto, visualizam-se diferenças importantes: a amplitude 
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do nível de negociação; a síntese com outras políticas e ações do Ministério, tais como o 

Telessaúde e as políticas de controle do tabagismo, entre outras. 

Muitos artigos se debruçaram sobre o processo de implementação do programa, 

com vasta diversidade de olhares sobre tal. Percebem-se produções realizadas por 

gestores federais em parceria com a academia demarcando ideias e reflexões dos 

próprios formuladores desta política, produções científicas que discorrem sobre a 

percepção dos trabalhadores, artigos que relatam a experiência do desenvolvimento da 

avaliação externa por instituições de ensino e pesquisa, e outras produções da academia 

externas e independentes da condução do processo da AE. 

Existem também autores que apontam importantes elementos para a 

problematizações sobre o PMAQ. Mota e David (2015) nos fazem refletir em que 

medida a promoção de uma saúde por resultados está sendo provocada ao estimular uma 

relação competitiva entre as equipes e à meritocracia, a ênfase das doenças no 

monitoramento e avaliação de indicadores a serem utilizados, além do pequeno espaço 

de tempo entre os ciclos ser insuficiente para mudanças em processos de trabalho na 

saúde. 

        Rodrigues et al (2014) apontam as disparidades entre as regiões do país como 

importante problemática na própria implementação desta política pública, por exemplo: 

a avaliação externa não se iniciou de maneira uniforme em todo o Brasil, a falta de 

acesso e qualidade na internet dificultou etapas da articulação e do desenvolvimento da 

AE e dificuldades no confronto entre as informações do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 Pinto, Florêncio e Sousa (2012) e Pinto, Sousa e Ferla (2014) trazem elementos 

importantes em seus artigos, sobretudo por serem atores estratégicos na formulação 

desta política. Em 2012, o PMAQ foi defendido como parte de movimentos mais 

profundos, como na implementação das Redes de atenção à Saúde, no redesenho da 

governança e no financiamento do SUS com a consolidação do Decreto 7508/2011, 

sendo um dispositivo que convoca ao envolvimento e amplia as possibilidades de 

ambientes participativos entre gestores, trabalhadores e usuários. Já em 2014, a 

avaliação foi de que o PMAQ é uma síntese e é reveladora da nova PNAB, por ser 

responsável por parte da mudança qualitativa e quantitativa do financiamento da 

atenção básica e reafirma que os atores envolvidos são portadores de capacidade de 

mudanças pois há uma forte aposta em suas mobilizações permanentes. 
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Conclui-se que, à medida que o PMAQ induz mudanças no processo de trabalho 

da equipe, em conformidade com os princípios da Atenção Básica, ele condiz com um 

alinhamento em relação às bases normativas e constitucionais que regulamentam o 

SUS. Ao fortalecer a atenção básica, fortalece seus princípios e diretrizes específicos, 

tais como: territorialização e responsabilidade sanitária; adscrição e vínculo com o 

usuário; acessibilidade, acolhimento e porta de entrada preferencial; cuidado 

longitudinal; ordenação da rede de atenção à saúde; gestão do cuidado integral em rede; 

e, trabalho em equipe multiprofissional. 

 

3.4. HISTORICIDADE DA SAÚDE MENTAL 

 

Todo o estudo sobre cuidado com a loucura parte da noção de que há um 

processo histórico que permitiu o nascimento da psiquiatria, um processo que resultou 

no asilamento e na medicalização da sociedade. Esse processo perpassa as mudanças 

que ocorreram nas articulações entre instituições sociais específicas e o universo das 

relações sociais condicionadas à conjuntura. 

O modelo de colônias no Brasil Império teve início a partir da criação do 

Hospício de Pedro II, sob mando da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia do Rio 

de Janeiro, assemelhando-se às instituições despóticas do absolutismo político. Na 

impossibilidade de ordenar o crescimento das cidades e da população, exigiu-se 

medidas de controle social sobre populações marginalizadas, como índios, negros, 

camponeses, retirantes de outras regiões do país, “degenerados” e perigosos para a 

ordem pública (AMARANTE, 1994). 

Com a Proclamação da República, os psiquiatras alienistas que compartilhavam 

ideais positivistas aspiraram o reconhecimento legal de que o hospício devia ser 

entregue ao poder médico e que também deviam atuar no espaço social onde vivem as 

pessoas. O trabalho se tornou uma função nuclear na terapêutica nos asilos por ser um 

valor decisivo na formação social da época (AMARANTE, 1994). 

Para o mesmo autor, a busca por legitimação política da psiquiatria nacional 

reforçava o próprio modelo asilar na tentativa de reprodução idealizada do conjunto 

social dentro dos asilos. Não se limitou apenas a estabelecer modelos ideais de 

comportamento individual, mas pretendia a recuperação de coletividades sadias ou 

“recuperação de raças”. Para isso explorava o biologicismo para explicar a origem, 
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fatores e aspectos étnicos, éticos, políticos e ideológicos nas doenças mentais, com 

características eugenistas, xenofóbicas e racistas. 

Prossegue afirmando que a primeira metade do século XX foi marcada por 

novas técnicas na psiquiatria, tais como o choque insulínico, eletroconvulsoterapia e 

lobotomias, este modelo asilar por si aumenta a demanda e produz novos clientes. Esse 

quadro se agravou a partir da década de 60, em uma conjuntura de ditadura civil militar 

no Brasil, quando conciliavam-se interesses dos lucros de empresários de grandes 

hospitais psiquiátricos privados em vender seus serviços ao Estado, em meio à um 

cenário de privatizações de grandes empresas estatais. Este modelo se mostrou 

fraudulento e ganancioso, eclodindo na crise da Previdência Social no início dos anos 

80 que desencadeou, na conjuntura da redemocratização, a reorganização da ocupação 

do setor público na assistência pública que até então era comprada do setor privado. 

A forma de lidar com a loucura, que o Brasil desenvolveu até a segunda metade 

do século XX, está relacionada com a criação de instituições dedicadas a práticas 

implicadas no ideário da psiquiatria clássica: grandes manicômios, práticas 

medicalizantes e de eletrochoque, bem como qualquer instituição que aprisiona, com 

situações de violações de direitos humanos tais como maus tratos, tortura e estupros. É 

neste cenário, nos anos 70, que a situação se agravou, quando ocorreu uma grande 

expansão dos hospitais psiquiátricos. Muitos trabalhadores desses serviços combatiam 

essa ordem no contexto da ditadura civil militar brasileira, naquela época de 

perseguições políticas, os espaços de participação eram principalmente em congressos 

científicos, associações de categorias profissionais e recriação de sindicatos no final 

dessa década. Destaca-se o II Encontro de Trabalhadores em Saúde Mental, em Bauru, 

em 1987, que demarcou a bandeira de luta do Movimento de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira: “Por uma Sociedade sem manicômios”. Também foi neste contexto que 

existiram intensas mobilizações em torno do Movimento pela Reforma Sanitária 

Brasileira, que trazia o acúmulo político de um conjunto de entidades, associações, 

sindicatos e movimentos sociais para a institucionalização das lutas da saúde, tendo 

como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que firmou politicamente a “Saúde 

como Direito e Dever do Estado” (PITTA, 2011). 

Os movimentos pela democratização e reforma sanitária e psiquiátrica 

mobilizaram grandes mudanças nas políticas sociais do país, demarcadas na 

constituição de 1988. Os princípios que nortearam as mudanças foram, entre outros, a 
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implementação da gestão descentralizada nas políticas de saúde, participação dos 

setores interessados no processos decisórios e definição de mecanismos de 

financiamento mais seguros e estáveis, como explica Mendes e Marques (2005). A 

universalidade dos serviços de saúde foi assumida como direito garantido, desta forma, 

o acesso se daria por uma questão de cidadania.  

Yasui (2010) discute que inspirados pelo clima politico e cultural da 

redemocratização do país, foi sendo construída por atores que vivenciavam o cotidiano 

de violência das instituições. No entanto, caminhavam no sentido de transformações, 

ampliaram sua influência ocupando espaços em administrações públicas e inventando 

novas instituições.  

 Duas experiências marcantes na década de 80 e 90 inspiraram o 

desenvolvimento da política de saúde mental no país. A primeira em Santos – São 

Paulo, sob o governo de uma gestão que tinha o compromisso ético da luta 

antimanicomial, que elegeu a extinção de uma instituição psiquiátrica como um marco 

político. Lancetti (2006) – autor que esteve implicado nesta experiência - revela que “o 

hospício foi construído, conturbado e demolido”: “construído” no cuidado aos usuários 

e resgate de vínculos com seus familiares; “conturbado” devido a reação gerada no 

status quo da cidade; e, “demolido” por ser substituído por uma rede. 

Concomitantemente, se deslocou o cuidado à saúde mental aos territórios, por meio de 

Núcleos de Atenção Psicossociais, já inseridos em centros de saúde mental diuturnos, 

considerada a mais radical experiência de um modelo substitutivo aos manicômios no 

país por Pitta (2011). 

 A outra experiência foi o Projeto Qualis (Qualidade Integral à Saúde), em 1996, 

em São Paulo – SP. Lancetti (2006) – formulador do projeto – considera que era uma 

experiência de produção de vida, solidariedade e cidadania. Ações conjuntas, 

acolhimento, protagonismo de Agentes Comunitários de Saúde, sociodrama e apoio 

matricial eram ações produzidas em unidades de atenção básica.  

 A Lei Paulo Delgado – chamada Lei da Reforma Psiquiátrica – foi apresentada 

ainda em 1989, apesar de aprovada na câmara dos deputados, transitou por uma década 

no senado. Em 1999, em uma articulação do parlamentar que a propôs (e dá nome à lei), 

o Ministério da Saúde e o movimento antimanicomial, com novas negociações e 

disputas políticas, a lei foi finalmente promulgada, em 2001. Ao institucionalizar o 
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processo de mudança, tiveram-se novos desafios e conflitos, que serão explorados 

posteriormente na discussão dos resultados.  

 Por fim, Yasui (2010) esquematiza as principais características do modelo 

psiquiátrico e da atenção psicossocial, estes elementos conceituais são importantes para 

refletir o processo de assimilação da saúde mental na atenção básica, no contexto da 

compreensão da RPB como um processo social complexo. O modelo psiquiátrico, que 

ainda persiste apesar dos avanços em legislações e crescimento de serviços 

substitutivos, é caracterizado por ter como objeto a doença mental, atualmente reside 

seu pressuposto cientifico no campo das neurociências, propõe como estratégias de 

intervenção o isolamento, tem o médico como agende do cuidado, a hospitalização 

como lugar de cuidado culminando na exclusão e violência como sua pratica social. O 

modelo da atenção psicossocial age num complexo entre a existência e o sofrimento 

psíquico, se baseia em um campo transdisciplinar, interveem predominantemente com 

diversidade e criatividade, propõe que os agentes de cuidado sejam coletivos, assume as 

redes e a Intersetorialidade como o lugar do cuidado, caminhando para uma pratica 

social com inclusão e solidariedade. 

 

3.5. SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Considerando a historicidade acima exposta, quais seriam os elementos de uma 

clínica na atenção básica que dialogariam com o campo de saúde mental no sentido de 

fortalecer as reformas sanitárias e psiquiátricas? 

A saúde mental na atenção básica é defendida por Souza (2015) como sendo o 

ponto estratégico para o desafio de cuidar sem segregar, que existe no contexto da 

reforma psiquiátrica brasileira e trabalha com a premissa da inclusão dos sujeitos nos 

seus territórios. Esta articulação é considerada uma necessidade ético-política, por 

implicar a sensibilidade sobre a subjetividade, família e comunidade tão necessária ao 

cuidado dos cidadãos usuários do SUS. 

Em um dos primeiros documentos oficiais sobre a temática (2003), alguns 

princípios são sintetizados, a saber: noção de território; organização da atenção à saúde 

mental em rede; intersetorialidade; reabilitação psicossocial; 

multiprofissionalidade/interdisciplinaridade; desinstitucionalização; promoção da 

cidadania dos usuários; construção da autonomia possível de usuários e familiares. 

Também destaca que as ações de SM/AB devem obedecer ao modelo de redes de 
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cuidado, de base territorial e atuação transversal com outras políticas específicas e que 

busquem o estabelecimento de vínculos e acolhimento. Também elenca as seguintes 

diretrizes: o Apoio Matricial da Saúde Mental às Equipes da Atenção Básica, a 

Formação como estratégia prioritária da inclusão da saúde mental na atenção básica, a 

Inclusão da saúde mental no sistema de informações da atenção básica. 

No contexto da implementação das Redes de Atenção à Saúde que se deu no 

final de 2010, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é concebida como uma rede 

comunitária, a sua legislação elenca os seguintes equipamentos substitutivos ao modelo 

manicomial de atenção à saúde mental: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura, as 

Enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais, também elenca a atenção básica 

como componente desta rede, entre outros. (BRASIL, 2012). 

A RAPS é composta pelos seguintes componentes: atenção básica em saúde, 

atenção psicossocial, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter 

transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação 

psicossocial. (BRASIL, 2012). 

Na Saúde Mental há um importante documento para esta análise chamado 

“Saúde Mental em Dados”, que periodicamente é publicado e que possui gráficos e 

mapas importantes para serem debatidos. O financiamento da saúde mental no Brasil 

passou por mudanças significativas nos últimos anos. Pode-se observar no Gráfico 1 

como aconteceu a inversão da lógica do financiamento na saúde mental. No início dos 

anos 2000, tínhamos um patamar de financiamento majoritário à atenção hospitalar, em 

2005 ocorre um ponto de inflexão em que posteriormente os investimentos em serviços 

de atenção ambulatorial e territorial foram crescendo progressivamente. 
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Gráfico1 - Proporção de recursos federais destinados à saúde mental em serviços 

hospitalares e em serviços de atenção comunitária/territorial (Brasil, dez/2002 a 

dez/2013) 

 

FONTE: BRASIL. Saúde Mental em Dados. n. 12. 2015. 

 

 Neste mesmo documento oficial, ao tratar sobre a saúde mental na atenção 

básica, elencam-se dados sobre o número de equipes NASFs e de Consultório na Rua. 

Não há informações disponíveis sobre a SM/AB em equipes de Saúde da Família, 

demonstrando assim, a própria expressão do descompasso da implementação das ações 

de saúde mental na atenção básica em detrimento do foco nos serviços substitutivos. 

 O Caderno de Atenção Básica 13 – Saúde Mental (2013) compreende que a 

saúde mental não está dissociada da saúde geral, estando implícita nas diversas queixas 

relatadas pelos usuários ao demandarem os serviços de saúde. Não se tratando do 

acúmulo de mais ações, mas sim de ressignificação de atitudes, concepções e práticas 

que levem em consideração o usuário como sujeito, inserido num contexto familiar e 

comunitário, bem como a diversidade de territórios como o mundo do trabalho, o acesso 

à esporte, cultura e lazer, etc.  

Refletindo sobre os aspectos da RPB como processo social complexo, Amarante 

(2003) define quatro dimensões da reforma psiquiátrica. Considerando a compreensão 

enquanto processo, estas dimensões são intrínsecas uma na outra. A saber: 

 Dimensão teórico-conceitual: refere-se ao campo epistemológico, ao significado 

dos conceitos que respaldam as práticas desenvolvidas nos serviços; 

 Dimensão técnico-assistencial: refere-se aos modelos de atenção em saúde 

mental e aos conceitos e práticas advindos desse paradigma; 
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 Dimensão jurídico-política: refere-se às legislações sobre saúde e direitos 

sociais, bem como as relações sociais entre as pessoas e a loucura; 

 Dimensão sociocultural: refere-se à transformação do imaginário social sobre a 

loucura. 

Compreende-se, a partir desses elementos conceituais, que as ações de saúde mental 

na atenção básica possuem forte potência para intervir nas dimensões técnico-

assistencial e sociocultural da reforma psiquiátrica brasileira.  

Neste sentido, o debate sobre a Redução de Danos encontra, nos territórios e 

através da atenção básica, um lócus estratégico de ação para tensionamentos nas 

dimensões sócioculturais. A redução de danos é caracterizada de diferentes formas, e 

em suas primeiras experiências tiveram como foco a prevenção de doenças 

transmissíveis pelo uso de drogas injetáveis, oportunizando troca de seringas e salas de 

uso seguro. Lancetti (2006) aborda que este conceito, para além da questão redutiva, se 

trata de uma ampliação de vida, superando as amarras das condutas por abstinência, 

onde há uma posição de derrota eminente, e uma impotência condenatória diante do 

mundo. 

A tensão da dimensão técnico-conceitual pode ser problematizada com o 

conceito de Clínica Ampliada, exposto por Bedrikow e Campos (2006). Trata-se de 

ampliar a capacidade das pessoas de lidarem com o seu próprio cuidado, deslocando a 

centralidade biomédica no cuidado, englobando novas práticas e abordagens para 

reconhecer o usuário como sujeito, considerando a história de vida, sentidos e 

significados que carrega no processo saúde-doença, possibilitando compartilhamento 

das decisões clínicas e ocasionando rompimentos nas relações de poder que são 

consolidadas, como a relação entre profissional-paciente e médico-demais profissionais 

de saúde. 

Em avaliações sobre a ótica do usuário, como a feita por Frateschi e Cardoso 

(2014), a saúde não é conquistada apenas com a remissão de sintomas, mas também 

com a partilhas entre usuário e equipe sobre a vivência com o processo saúde/doença, 

composta por várias dimensões e se inserindo no contexto familiar, social e cultural da 

pessoa.  

Para a Psiquiatria do séc. XXI, Fortes et al (2014) concluem que a APS expande 

as fronteiras do cuidado em saúde mental, rompendo diversos limites da psiquiatria 
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clássica, como ampliar os atendimentos pontuais para que se tornem longitudinais, a 

atuação unidisciplinar para multi e transdisciplinar, com compartilhamento de casos, de 

descentralizar o cuidado à doença/transtorno para todas as condições clínicas e 

determinantes sociais do usuário, ou seja, para uma abordagem psicossocial.  

  

3.6. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MODELOS DE DECISÃO EM 

SAÚDE 

 

A qualidade de indicadores de saúde, segundo Jorge, Laurenti e Gotlieb (2010), 

depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formatação, bem como a 

precisão de seus registros, coletas e transmissão de dados. Apesar do progressivo 

desenvolvimento tecnológico da área de informática nos dias atuais, que possibilita 

saltos de qualidade, ainda persistem problemas relevantes à serem problematizados e 

transformados, tais como: a irrelevância de informações obtidas, a má qualidade dos 

dados, duplicação de informações, falta de apresentação e retroalimentação dos dados e, 

pouco uso das informações.  

Cavalini (2013) contextualiza que a Saúde é um dos setores da sociedade menos 

informatizados, ao mesmo tempo que produz uma grande quantidade de informações, o 

desafio da implementação perpassa dimensões financeiras, culturais e tecnológicas. A 

complexidade dos inúmeros conceitos e dissensos demandam um enfrentamento de uma 

padronização com mecanismos para definir os procedimentos e normatizações. Este 

enfrentamento pode melhorar a precisão dos estudos epidemiológicos e irá favorecer a 

produção de evidências para a clínica e gestão, reduzir os vieses dos estudos, melhorar 

sua confiabilidade, e otimizar a vigilância em saúde com informações mais rápidas, 

atualizadas e acessíveis.  

Segundo Paim (2007) traz reflexões históricas sobre a influência das estatísticas 

vitais se tornarem um instrumento de poder político para o Estado. Atualmente, as 

práticas e saberes da informática na saúde não dão conta da complexidade do processo 

saúde-doença-cuidado e estas práticas e saberes forjam-se nas características da própria 

formação social em que se desenvolve.  

Ao tratar sobre o papel da informação em saúde como ferramenta estratégica 

para a qualificação da gestão e o fortalecimento do controle social, Carvalho (2009) 

apresenta diversas finalidades do uso das informações no campo da saúde, tais como: 

identificar problemáticas individuais e coletivas de uma dada população, definir 
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prioridades baseadas nesta identificação, antecipar enfrentamentos a problemáticas que 

sejam previsíveis, promover a utilidade dessas informações em articulação com outros 

setores, com o objetivo de promover melhoria na qualidade de vida da população. 

Na temática de saúde mental, em 2011, no contexto da criação do PMAQ, foram 

incorporadas informações sobre saúde mental no então Sistema de Informação da 

Atenção Básica. No chamado Relatório de Produção de Marcadores e Avaliação 

(PMA), foi criado um bloco que consolida os tipos de atendimentos de médicos e 

enfermeiros, com um caráter de registro diário dentro da “Ficha D - Complementar”. 

São computadas a quantidade de atendimentos à “Usuários de Álcool”, “Usuários de 

Drogas” e “em Saúde mental”. Há outros indicadores relacionados à média e alta 

complexidade, como as internações por uso de drogas e causas psiquiátricas, entre eles 

o número de pessoas identificadas com transtornos psiquiátricos graves e o percentual 

de pessoas com transtorno mental egressas de internação psiquiátrica acompanhadas 

pela rede básica por faixa etária e sexo. Essas informações são disponíveis em portais 

públicos de acesso pela população. (BRASIL, 2011, 2014) 

Estas informações da Ficha D foram utilizadas para a subetapa do 

monitoramento e avaliação de indicadores de saúde que acontece no desenvolvimento 

do PMAQ e na determinação de parte da certificação das equipes, mensurando: 

proporção de atendimentos em saúde mental, exceto de usuários de álcool e drogas; 

proporção de atendimentos de usuário de álcool; proporção de atendimentos de usuário 

de drogas; e, taxa de prevalência de alcoolismo.  

O setor saúde produz um grande volume de informações, afinal, estas devem 

abranger desde aspectos relacionados ao processo saúde/doença aos de caráter 

administrativo, financeiro e gerencial. Embora isto aconteça, a sua utilidade nos 

processos de gestão e controle social ainda são insatisfatórios, isso expressa que o 

direito à informação no nas instituições não tem merecido a atenção à altura das 

conquistas obtidas com o advento da Constituição Federal de 1988 (CARVALHO, 

2009). 

O impacto da informática nos processos de trabalho, de maneira geral, está em 

progressiva expansão. A interação e cooperação entre o conhecimento humano e a 

capacidade computacional podem ser combinados em sistemas onde hajam regras 

semiestruturadas para subsidiar processos de tomada de decisão. Essa é uma das 
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definições mais elementares de Sistemas de Apoio à Decisão – SAD  ou “Decision 

Support System” (TURBAN; ARONSON; LIANG, 2006).  

Desde os anos 70 essa temática vem evoluindo e sendo definida em conjunto 

com outras áreas como a gestão do conhecimento, inteligência artificial, etc. 

Atualmente, é usada como uma metodologia conceitual, em outras palavras, um termo 

guarda-chuva, por abranger qualquer sistema informatizado que suporte tomadas de 

decisões em organizações (TURBAN, SHARDAN, DELE, 2011). 

Muitos elementos podem ser destacados sobre o benefício da articulação entre 

informática e formas de auxiliar a tomadas de decisão. A saber: a velocidade do 

processamento de muitas informações de maneira rápida e com baixo custo e a 

facilidade para promover comunicação e construções colaborativas. Neste contexto, o 

acesso à internet possibilita conexões independente da distância geográfica (TURBAN, 

SHARDAN, DELE, 2011). 

A arquitetura de um SAD parte do princípio de que todo problema - ou para ser 

resolvido ou para haver uma estratégia para analisá-lo - precisa de informações. As 

informações são o primeiro componente desta arquitetura, como demonstra a figura 1. 

Essas informações são manipuladas por modelos que compõem o segundo componente. 

Muitos sistemas possuem um componente de conhecimento, exposto como um terceiro 

componente neste cenário. Os usuários do sistema compõem o quarto elemento, por fim 

a interface e a sua relação com o SAD compõe o que é definido como arquitetura de um 

SAD por Turban, Shardan e Dele (2011). 

Figura 1 - Arquitetura de um Sistema de Apoio à Decisão 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: TURBAN, SHARDA, DELEN, 2011. 
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Como já exposto em seções anteriores, o financiamento e gestão da saúde 

pública é um campo em disputa. Apesar dos benefícios fundamentais que poderiam 

ofertar à população, a condução de suas decisões é permeada por disputas de interesse 

que precisam ser embasadas de maneira sólidas, justificadas e transparentes 

(SANDERSON, GRUEN, 2006). 

Sistemas de apoio à decisão podem ser baseados em: lógica (lógica clássica, 

lógica fuzzy, sistemas especialistas), modelos (modelos probabilistas, modelos fuzzy, 

modelos em redes) e híbridos (dois ou mais sistemas utilizados para a mesma decisão) 

(MORAES, 2015). A próxima seção irá mostrar alguns exemplos de estudos 

interdisciplinares e de modelos de decisão. 

 

3.6.PRODUÇÕES COM ABORDAGEM INTERDISCIPLINARES E DE 

MODELOS DE DECISÃO 

 

O Primary Care Assessment Tool é um instrumento mundialmente reconhecido, 

adaptado e validado em vários países. A partir dele, Lee et al (2009) desenvolveram 

uma ferramenta para avaliar o desempenho da atenção primária sob a ótica dos usuários 

e testar a sua validade, chamado de “Korean Primary Care Assessment Tool” – 

Instrumento Coreano de Avaliação de Cuidados Primários, e identificaram, por 

exemplo, que maior tempo de relacionamento com o médico está correlacionado com 

um maior grau de satisfação. Logo, pode-se inferir que políticas de provimento e 

fixação de médicos são importantes para aumentar a satisfação dos usuários com os 

serviços de saúde. 

Diante de problemáticas complexas, a Lógica Fuzzy se demonstra adequada. Ela 

foi utilizada em um interessante estudo sobre os sem-tetos na Inglaterra. Interpretou-se 

o grau de impacto de variáveis sociais e econômicas como: educação, proteção social, 

adicção, saúde mental, redes de suporte social, problemas familiares, entre outros na 

população sem teto. Os fatores que mais impactaram foram os custos de habitação, 

acesso aos serviços de proteção social, entre outros. O artigo também demonstrou 

eficácia em representar simulações e interações entre essas variáveis e a situação de 

“estar sem teto”, dando capacidade para simular mudanças políticas e mostrar resultados 

previstos sobre a problemática. No entanto, reconhecem-se limitações, pois esta 

modelagem dinâmica deve ser considerada como exploratória (MAGO, 2013). 
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Um estudo americano utilizou modelos para calcular um provável impacto de 

intervenções no sistema de saúde americano na morbidade, mortalidade, equidade e 

custos, a partir de uma grande base de dados de diferentes serviços. A simulação 

demonstrou que a estratégia de expansão da cobertura do seguro e a melhoria da 

qualidade do cuidado era claramente benéfica, no entanto, produziria melhorias tímidas 

se não fosse implementada com outras intervenções, chegando a aumentar os custos e 

acentuar iniquidades (MILSTEIN, 2010). 

Outro exemplo relevante foi o desenvolvimento de um modelo de simulação 

computacional para analisar a dinâmica dos usuários através dos serviços, utilizando 

informações reais e então recentes. Experimentações foram observadas, como o 

aumento da demanda de usuários, demora na disponibilidade de leitos, etc. Esses 

modelos podem ser usados como uma ferramenta de apoio à decisão por interpretarem a 

configuração dos serviços através dos resultados das informações que geram. Esse 

processo tem potencial para ajudar gestores à visualizarem as relações entre os serviços 

(KUNO, 2005). 

Estudos relacionados a tomada de decisão sobre prescrições de medicamentos é 

muito recorrente na área. A exemplo do estudo de MAHONE (2004), que relaciona isso 

com outros fatores para estudar adesão à terapêutica medicamentosa em pessoas com 

transtornos severos de saúde mental. Através de um estudo transversal, utilizando em 

sua metodologia escalas próprias de mensuração de adesão. 

Estudos com algoritmos de mineração de dados, campo de conhecimento 

próximo ao de modelos de decisão, também são realizados no campo da saúde. Num 

estudo sobre promoção de saúde e hipertensão arterial, foram comparados o 

desempenho de  dois algoritmos de árvore de decisão (CHIAD e C5.0) e regressão 

logística para predizer a hipertensão arterial a partir de um banco de dados coreano 

composto por dados biométricos, tais como pressão arterial, glicose sanguínea, 

colesterol, glicose urinária, altura e peso aferidos num exame físico, bem como questões 

colhidas por questionário sobre percepção de saúde, consumo de tabaco, atividade física 

e hábitos. Dados sobre 9103 pessoas com hipertensão, e o mesmo número de pessoas 

sem hipertensão compõe o banco de dados. O conjunto de treinamento teve 13.690 

pessoas e um conjunto de teste 4.588, parcela dessas pessoas já tinham diagnóstico 

definido de hipertensão. O algoritmo CHIAD apresentou melhor desempenho para 

prever o diagnóstico de hipertensão arterial (CHAE, 2001). 
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 Pode-se afirmar que trabalhos interdisciplinares e sobretudo sobre métodos de 

suporte à decisão, como acima expostos, são úteis pois podem gerenciar uma grande 

quantidade de informações, oferecer respostas rápidas, facilitar acesso e comunicação à 

informações que devem ser disponibilizadas à sociedade e por fim ser útil aos diversos 

atores que atuam no campo da saúde pública e da academia para promover mudanças 

com solidez metodológica e sensibilidade técnica-política tão necessária na área da 

saúde. 
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4. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

4.1.DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O presente estudo define-se como exploratório, descritivo e com abordagem 

quantitativa. Foram realizadas revisões narrativas de literatura, utilizou-se os seguintes 

critérios para a busca e análise, foram utilizados os termos “Saúde Mental” e “Atenção 

Primária à Saúde” (incluídos nos Descritores das Ciências da Saúde); buscas realizadas 

nas plataformas de busca da Scielo, BIREME e Google Acadêmico, análises dos 

resumos para a inclusão. Posto que esse tipo de revisão não visa esgotar as fontes de 

informação,  é adequada para fundamentações teóricas de artigos, dissertações e 

trabalhos de conclusão de curso de acordo com documento da UNESP (2015) que 

discute tipologias de revisões de literatura.  

4.2.MATERIAIS 

 

O estudo utilizou como ponto de partida o banco de dados do Programa de 

Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) proveniente do 2º 

ciclo de sua avaliação externa (AE), com dados secundários produzidos pelo Ministério 

da Saúde (MS). Os questionários utilizados passaram por validação internacional com 

agências e universidades estrangeiras (BRASIL, 2015). 

A avaliação externa possui abrangência nacional e foi executada de forma 

multicêntrica e integrada por diferentes Instituições de Ensino e Pesquisa e com o 

acompanhamento direto do MS. O primeiro ciclo teve início em 2011 e foi concluído 

em 2013, obtendo adesão de 17.482 equipes de saúde do Brasil. No segundo ciclo, 

foram certificadas 29.778 equipes de atenção básica, visitadas entre 2013 e 2014 

(BRASIL, 2015). 

Segue na Tabela 1, a relação entre equipes que aderiram e o total existentes em 

2014, ano de conclusão da avaliação externa em todo o país. As informações sobre o 

total de equipes existentes foram extraídas do Histórico da Cobertura de Saúde da 

Família, banco de dados públicos da atenção básica, disponível pelo Departamento de 

Atenção Básica do MS. Observa-se que 75% das equipes em todo o Brasil aderiram ao 

PMAQ no segundo ciclo. O presente estudo, então, delimita a análise às equipes de 

saúde da família e atenção básica que aderiram ao PMAQ. 
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Tabela 1 – Relação entre Adesão e Total de equipes de eSF 

Região Adesão Total de eSF % 

CENTRO-OESTE 2.602 2.731 95,3 

NORDESTE 10.768 14.836 72,6 

NORTE 1.799 3.189 56,4 

SUDESTE 10.100 12.934 78,1 

SUL 4509 5.620 80,2 

BRASIL 29778 39.310 75,8 

 

 

 

4.3. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DA ATENÇÃO BÁSICA 

DO PMAQ 

 

O instrumento de avaliação externa foi formulado por setores do Ministério da 

Saúde e validado por Instituições de Ensino e Pesquisa, bem como o Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de 

Secretarias Estaduais de Saúde (CONASS). Em seguida foi desenvolvido um aplicativo 

para tablet, utilizado pelos avaliadores na coleta dos dados, proporcionando mais 

agilidade e um acompanhamento sistemático do desenvolvimento dessa etapa pelas IEP 

(CAVALCANTI, 2014). 

Os indicadores e questões dentro do PMAQ foram um ponto de partida para a 

análise e reflexão desse estudo. O instrumento foi analisado exaustivamente e diversas 

experimentações foram realizadas (BRASIL, 2013). 

Diante de uma vasta gama de informações que poderiam ser analisadas refletiu-

se a partir do objeto de estudo:  

 “Quais seriam questões ‘objeto’? ” –> Decidiu-se por delimitar ao grupo de 

perguntas que se chama “Atenção à pessoa em sofrimento psíquico” 

 “Quais questões que - embora interessantes - não pertencem exclusivamente ao 

objeto? ” -> À essas chamamos de “campo”, por exemplo: promoção da saúde, 

práticas integrativas e complementares, acolhimento, marcação de consultas, etc. 

 “Quais questões que - embora fossem interessantes e não pertençam 

exclusivamente ao objeto - não estão sobre o controle direto e autônomo da 
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equipe? ” -> À essas chamamos de “fatores relacionados”, por exemplo: apoio 

matricial, apoio institucional, educação permanente, composição da equipe, etc. 

 

 

É importante deixar claro que este estudo considerou e explorou todas as 

questões do instrumento de avaliação, no entanto, diante da viabilidade da presente 

pesquisa, chegou-se à conclusão de que deveria se restringir à dimensão do instrumento 

intitulada: “Atenção ao Usuário em Sofrimento Psíquico”. Esta delimitação contribui na 

reflexão e formulação de novas pesquisas que estudem essa mesma temática com mais 

abrangência e complexidade. 

Para a construção do SAD ser viável e de fácil entendimento foi necessário 

escolher apenas variáveis com respostas dicotômicas (sim ou não). Com isso, algumas 

variáveis que traziam respostas ordinais e escalares foram excluídas da análise por 

algoritmo.  

A questão com resposta ordinal “Como são agendadas as consultas para 

pessoas em sofrimento psíquico? ”, elencou nas respostas diversos formatos de 

agendamento, mas essas respostas não sugeriam potencialidade ou fragilidade, por ser 

algo bastante peculiar da dinâmica do território de cada equipe. A questão que trazia 

respostas escalares   “Normalmente, qual é o tempo de espera para o primeiro 

atendimento de pessoas em sofrimento psíquico na unidade de saúde? ”, elencava em 

suas respostas números naturais e contínuos, entre 0 e 999. 

Contudo, em caráter exclusivo para a análise descritiva simples, algumas 

questões sobre acesso e educação permanente foram analisadas e discutidas para 

comparar com determinadas variáveis de interesse que foram escolhidas. 

 

 

Figura 2 - Esquema para delimitação das questões de interesse 
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4.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho está de acordo com às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos. A avaliação externa do PMAQ foi submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas da UFRGS, Parecer Nº 21.904 em 01/03/2012, 

presente no Anexo A, vinculado ao projeto “Avaliação da atenção básica no Brasil: 

estudos multicêntricos”. 

 

4.5. ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram realizadas várias ações para a organização do banco de dados através de 

softwares de planilha eletrônica. As variáveis que, no banco de dados, estavam em 

números e códigos e a tradução de suas perguntas e respostas foram feitas através da 

análise do documento oficial sobre o instrumento de avaliação externa. As análises 

descritivas foram realizadas com o programa estatístico Stata/SE versão 14.1, licenciado 

para uso acadêmico.  

Seguem os passos operacionais de transformação das variáveis escolhidas. O 

primeiro passo operacional realizado foi criar um banco de dados com as questões 

descritas no Quadro 1 e suas respectivas abreviaturas: 

 

Quadro 1 – Relação das questões analisadas e suas abreviaturas para o algoritmo 

Abreviatura Questão 

II_23_1_Atendimento A equipe atende pessoas em sofrimento psíquico? 

II_23_4 A equipe utiliza alguma estratégia específica para 

cuidar destes casos: 

II_23_4_1_TempoMaior Consulta específica com tempo maior 

II_23_4_2_HistoriadeVida Registro da história de vida 

II_23_4_3_Grupos Oferta de algum tipo de atendimento em grupo 

II_23_4_4_ProfSM Atendimento com profissionais de saúde mental 

(NASF ou outro apoio matricial) 

II_23_4_5_OutrasEstrategias Outro(s) 
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(continuação do Quadro 1)  

II_23_4_6_NAOEstrategias Não realiza nenhuma estratégia específica para cuidar 

desses casos 

II_23_5_Preparo A equipe teve preparação para o atendimento dos 

usuários em sofrimento psíquico? 

II_23_6_Registrograves A equipe de atenção básica possui registro do número 

dos casos mais graves de usuários em sofrimento 

psíquico? 

II_23_7_RegistroAD A equipe de atenção básica possui registro dos 

usuários com necessidade decorrente do uso de crack, 

álcool e outras drogas? 

II_23_8_AcoesAD A equipe realiza ações para pessoas com necessidade 

decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas? 

II_23_9_RegistroMedPsico A equipe possui registro dos usuários em uso crônico 

de benzodiazepínicos, anti-psicóticos, 

anticonvulsivantes, anti-depressivos, estabilizadores 

de humor, bem como os ansiolíticos de um modo 

geral? 

II_23_10_AcoesMedPsico A equipe realiza ações para pessoas que fazem uso 

crônico dos medicamentos citados acima para o 

acompanhamento e avaliação dos casos e diminuição 

das doses quando indicado? 

Fonte: BRASIL. Instrumento de Avaliação Externa para as Equipes de Atenção Básica 

(Saúde da Família e Equipe Parametrizada). Brasília, 2013. 

No segundo passo operacional ajustaram-se as questões referentes aos registros. 

De acordo com o instrumento, primeiramente se faz a pergunta, como acima exposta, e 

em seguida questiona-se sua comprovação. Em seguida, o entrevistador verifica o que o 

profissional apresenta e deve apenas afirmar se realmente foi um registro adequado, 

organizando em forma de lista, planilha ou outro documento que contenha os casos 

respectivos aos registros. Essas informações são organizadas no banco de dados em 

duas colunas: a primeira é a “resposta verbal”, a segunda é a “resposta documental”. A 

confirmação verbal foi descartada da análise, que aceitava como afirmativa, apenas 

aquela referente à “resposta documental”. 
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O terceiro passo operacional foi transformar os códigos das respostas. As 

afirmativas continuaram com o numeral 1 (um), e as negativas foram substituídas por 0 

(zero). Isso foi necessário para viabilizar o cálculo do índice que será explicado 

posteriormente. 

O quarto passo foi na questão sobre estratégias de cuidado. Nesse passo, o 

entrevistador deve informar para o entrevistado que a questão aceita mais de uma 

resposta, pois é de múltipla escolha. Desta forma, cada resposta dessa múltipla escolha 

está organizada no banco de dados original com uma coluna específica. A alternativa 

“Não realiza nenhuma estratégia” por ter um sentido negativo, não teria sentido que sua 

afirmação computasse benefício no cálculo do indicador e posterior classificação. Com 

isso, ajustamos a sua afirmação ao valor negativo, e a sua negativa a um valor positivo, 

ou seja, a equipe realiza ao menos uma das estratégias de cuidado elencadas.  

Para a análise por regiões, as variáveis referentes à unidade de federação, 

presentes no banco de dados original, foram transformadas respectivamente nas suas 

regiões de correspondência, sendo cinco regiões: Centro-oeste, Norte, Nordeste, Sudeste 

e Sul. Com isso, foi realizada a operação “Tabela de referência cruzada”, que possuía a 

variável nas linhas e as regiões do país nas colunas, indicando o percentual 

correspondente à região. Para a análise por algoritmos - que será explicada a seguir – o 

banco de dados foi separado em arquivos por região. 

4.6.CONSTRUÇÃO DE UM ÍNDICE E CATEGORIAS PARA AVALIAÇÃO DE 

AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 

Os objetivos deste estudo não se restringiram a compreender as ações 

isoladamente. Buscou-se compreender também o conjunto dessas ações através de um 

índice. Para evitar homogeneização da informação, levou-se em consideração 

especificidades próprias de cada uma delas, de acordo com o seu percentual de 

afirmação em todo o país. Os passos operacionais são explicados a seguir: 

I - Inicialmente, admitiram-se determinadas relações entre percentuais totais de 

afirmação e categorizações: 

- mais de 80% é essencial – considerando que a ampla maioria das equipes já 

realizam, espera-se que todas já deveriam realizar. 

- Entre 50 a 70% é geral – considerando que a maioria simples faz, pode ser a 

categoria de menor relevância. 
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- Entre 31 e 50%, é estratégica – considerando que a minoria faz, ela tem uma 

relevância importante para mobilizar mudanças e incorporações de tecnologias de 

cuidado em saúde mental, como as intencionadas no instrumento. 

- Inferior à 30% é especial – considerando que uma pequena minoria faz, ela tem 

uma relevância mais forte que as demais para promover e impulsionar mudanças e 

diversidade de ações dentro de seu escopo. 

II - As relevâncias (R) variaram de 1 a 4, respectivamente relacionadas com as 

categorias acima expostas: 1 – essencial; 2 – geral; 3 – estratégica; 4 – especial. 

III - Então, foi realizado a criação de pesos (P) específicos à cada questão, que 

foi calculada pela Equação 1. Sendo Pi = Peso de dada questão; Ri = Relevância de 

dada questão; ΣR = Soma das relevâncias. 

       Pi =  ___Ri__                                                          ( 1 ) 

   

 

   

 

IV - Segue no Quadro 2 que sintetiza a abreviação da questão, a quantidade e 

porcentagem de afirmativas em todo o país, e como explicado anteriormente, a 

especificação de um tipo, relevância (R) e peso (P).  

Quadro 2 – Parâmetros para a construção do índice 

Questão Qtde % Tipo Relevância (R) Peso (P) 

II_23_1_Atendimento 26259 88,2 Essencial 1 0,03 

II_23_4_1_TempoMaior 14080 47,3 Estratégico 3 0,09 

II_23_4_2_HistoriadeVida 13464 45,2 Estratégico 3 0,09 

II_23_4_3_Grupos 8225 27,6 Especial 4 0,11 

II_23_4_4_ProfSM 18460 62,0 Geral 2 0,06 

II_23_4_5_OutrasEstrategias 7072 23,7 Especial 4 0,11 

II_23_5_PreparoSM 11814 39,7 Estratégico 3 0,09 

II_23_6_1_RegistroGraves 15761 52,9 Geral 2 0,06 

II_23_7_1_RegistroAD 10953 36,8 Estratégico 3 0,09 

II_23_8_AcoesAD 10905 36,6 Estratégico 3 0,09 

II_23_9_1_RegistroDiaz 16374 55,0 Geral 3 0,09 

II_23_10_AcoesDiaz 14538 48,8 Estratégico 3 0,09 

Total    35 1,00 
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V – Com isso, o índice foi calculado como uma média ponderada, com a 

fórmula expressa a seguir:  

                                                   

                                            

                                       

                                                  

                                       

Esta equação resulta num valor entre 0 e 10. Nesse estudo, este constructo é um 

produto intermediário no processo da construção do sistema de apoio à decisão 

proposto. Os valores numéricos foram reunidos e classificados por categorias.  

 Refletindo que as afirmações sobre essas questões, logo este índice, oferecem 

sobretudo a capacidade de a equipe realizar ações de saúde mental com qualidade, 

optou-se por utilizar palavras que não parecessem julgamentos ou padronizações. Sendo 

assim, as categorias foram denominadas como: crítico, muito frágil, frágil, potencial e 

muito potencial. Com isso, foram relacionadas o maior e menor índice às categorias 

crítica e muito exitosa, respectivamente. Com as demais, foram elencadas as categorias 

restantes abrangendo, cada uma delas, três valores dos índices, como explica o Quadro 

3. 

Quadro 3 - Índice e Categorias 

Índice Categorias 

0 Crítico 

1 Muito frágil 

2 Muito frágil 

3 Muito frágil 

4 Frágil 

5 Frágil 

6 Frágil 

7 Potencial 

8 Potencial 

9 Potencial 

10 Muito Potencial 

 

4.7.COSTRUÇÃO DO MODELO DO SISTEMA DE APOIO À DECISÃO  

  

A construção do SAD foi baseada na geração de regras a partir dos bancos de 

dados sobre aspectos e condições para uma atenção à saúde mental na atenção básica de 

( 2 ) 
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qualidade. Para isto, foi escolhido o algoritmo PART, por ser um gerador de regras e ter 

resultados relevantes para o objetivo desse estudo. De acordo com Frank e Witten 

(1998), ele combina métodos C.45 e RIPPER, oferecendo uma relação mutualista, ou 

seja, os problemas de cada um, em isolado, são beneficiados ao serem articulados. Os 

dois métodos combinados são paradigmas de algoritmos e compõe o modelo dentro do 

Sistema de Apoio à Decisão apresentado neste trabalho. PART é assim chamado por ser 

baseado em uma “partial decision trees” – árvore de decisão parcial. 

Árvores de decisão são estruturas hierárquicas que produzem uma sequência de 

regras que podem ser usadas para a tomada de decisão. São compostas por uma raiz, 

ramos, nós e folhas. A raiz dessa árvore, no caso C.45, é a variável com o menor índice 

de heterogeneidade. Uma vez encontrada, o caminho que seus valores (ou respostas) 

formam, subdividindo o conjunto de dados, é chamado de ramos. As variáveis que vão 

surgindo e que possuem índices superiores de heterogeneidade são chamados de nós, e, 

ao chegar na classificação ou desfecho, chamamos de folha (MORAES, 2015).  

Figura 3 - Estrutura de uma Árvore de Decisão 

 

FONTE: Autoria própria com adaptação de Frank e Witten (1998) 

A ideia central do PART é construir uma árvore de decisão parcial invés de uma 

extensa lista com todas as regras possíveis para desencadear desfechos (classifica-los 

em categorias, como nesse estudo). Ela é uma árvore comum, que contém ramos para 

subárvores que ficam indefinidas, no entanto, possuem o mesmo desfecho em comum. 

Uma vez encontrada essa subárvore, a expansão cessa e uma única regra é lida. Esse 

caminho pode ser entedido pelo método exposto abaixo, extraído do artigo original 

citado no parágrafo anterior: 
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Ainda segundo Frank e Witten (1998), o C.45 utiliza a Entropia como índice de 

heterogeneidade dos dados. Esta operação matemática consegue mensurar – ao calcular 

a heterogeneidade - a capacidade de determinada variável ter múltiplos desfechos. A 

medida que a entropia diminui, as respostas tornam-se mais homogêneas, ou seja, são 

mais decisivas para indicar determinado desfecho (ou decisão). De acordo com Silva 

(2005), a entropia é explicada pela Equação 3, dado um conjunto de entrada (S) que 

pode ter c classes distintas, a entropia de S será dada por:  

                        

 

   

 

Onde pi é a proporção de dados em S que pertencem à classe i.  

O RIPPER ou JRip (Poda Incremental Repetida para Produzir Redução de 

Erro) foi criado por Willian W.  Cohen (WITTEN; FRANK, 2005). Ele implementa 

uma ordenação de classes seguindo a técnica “dividir-para-conquistar”. Ela é 

caracterizada pelos seguintes passos: na divisão, se escolhe exemplos para treino 

(aprendizagem), com este problema menor, soluciona-se suas regras, por fim, fazem-se 

as chamadas recursivas, combinando as soluções até que todo o problema tenha sido 

interpretado  por regras. A regra produzida com menor incidência de erro é eleita para a 

classificação, ou seja, a classe que se sobressai é escolhida como padrão, auxiliando na 

determinação da classe minoritária. Em síntese, ele aumenta a precisão, diminuindo a 

quantidade de regras criadas, e desta forma, gera uma árvore de decisão parcial. A 

vantagem desta combinação é não precisar executar otimizações globais para gerar 

conjuntos de regras precisos. (FRANK, WITTEN, 1998; MATOS, 2009) 

De acordo com o artigo de referência já citado acima, o PART pode ser 

explicado a partir da Figura 3: 

Figura 4 - Estágios do PART 

 

Escolher a divisão do dado conjunto de exemplos em subconjuntos 

Enquanto existem subconjuntos que não foram expandidos E 

todos os subconjuntos expandidos até agora são folhas 

Escolha o próximo subconjunto a ser expandido 

Se todos os subconjuntos expandidos são folhas 

Tente substituir nó por folha 
 

( 3 ) 
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FONTE: Frank e Witten (1998) 

Os pontos com numerais são nós e os pontos pretos são folhas. O algoritmo trata 

de dividir um conjunto de exemplos de forma recursiva em uma árvore parcial. O 

primeiro passo (Stage 1) escolhe o nó com menor entropia (nó 3), ou seja, o que tem 

mais probabilidade de revelar desfechos e o expande. Em seguida (Stage 2), as sub-

árvores são formadas pelo nó de menor entropia (nó 5).  

Com esta entropia menor, as árvores expandidas em seguida serão pequenas, 

fazendo as regras serem gerais com as variáveis mínimas necessárias para se alcançar 

determinado desfecho, essa operação continua de maneira recursiva.  

No Stage 3, que possui o nó 5 com todas as suas expansões alcançando 

folhas/pontos pretos, a operação de “poda” começa. A substituição da sub-árvore do nó 

5 é considerada e aceita por chegar a um mesmo desfecho. Então, segue ao Stage 4, ao 

considerar o nó 3 uma sub árvore substituível, torna esta operação novamente aceita. 

Chegando ao Stage 5, como neste exemplo, o nó 4 teria uma entropia menor que o nó 2, 

que ao expandi-lo encontrou duas folhas, supondo que este nó não se retropopague, não 

seja substituível. Por fim, neste ponto, o processo termina de forma eficaz com estas 3 

regras. 

 O software Weka foi utilizado para a análise por algoritmos. Ele possui 

ferramentas para pré-processamento, classificação, regressão, clustering, regras de 

associação e visualização (HALL, HOLMES, WINTTEN 2009).  
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 O algoritmo permite determinadas opções e mensuração de parâmetros que 

tratam sobre a definição do limite de confiança para a poda, o número mínimo de 

variáveis por folha, se os dados podem ser randomizados antes da análise ou não, entre 

outros. Nesta pesquisa foram utilizados os valores padrões do software  (FRANK, sem 

identificação de ano). 

 Os resultados no Weka são chamados de “saídas”, em formato de texto, com 

nomenclaturas, notações e códigos próprios da linguagem de aprendizagem de máquina. 

Segue no Quadro 4 um esquema e exemplo de regra criada pelo PART:  

 

Quadro 4 - Estruturação das regras 

Esquema Exemplo 

Nó 1 = valor do atributo (ou resposta) 

AND 

Nó 2 = valor do atributo AND 

Nó 7 = valor do atributo: Classificação 

(nº de casos abrangidos por esta regra)  

II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 

II_23_5_Preparo = Sim AND 

II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 

II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 

AND 

II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim: 

Potencial (2442.0) 

 

No software Weka, a criação das regras passa por uma operação de teste para 

validação. Em nosso estudo, foi utilizado o cross-validation com 10 folds, que pode ser 

traduzido como uma “validação cruzada”, com 10 “partes”. O banco de dados é 

dividido em dez partes e uma delas é trabalhada pelo algoritmo, então gera-se regras 

que serão replicadas e testadas nas outras nove partes e os seus resultados são 

comparados com as regras iniciais, observando em quantos casos as regras se 

demonstraram corretas ou não. Com isso, chegamos a um resultado em porcentagem de 

acertos, de erros, e um Coeficiente chamado Kappa, muito importante para a verificação 

da concordância de decisões entre dois métodos (COHEN, 1960).  

 Ao todo, são três parâmetros que avaliam a eficácia das regras. O percentual de 

acertos é um número entre 0-100%, e, o Kappa é um número entre 0 e 1. Há a matriz de 

confusão, que trata da intersecção entre os resultados originais que estão nas linhas, com 

os do teste que estão nas colunas, e desta forma, os resultados acertados estão na 

diagonal principal da matriz, ou seja, a linha a, com a coluna a, b com b, e assim por 
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diante. Quando houver números fora da diagonal principal, representarão erros entre as 

regras originais e do teste.  

Quadro 5 - Exemplo de Matriz de Confusão 

a b c d e Classificado como: 

868 0 0 0 0 a = Crítico 

0 434 14 0 0 b = Muito Frágil 

0 21 342 4 0 c = Frágil 

0 0 5 100 6 d = Potencial 

0 0 0 0 5 e = Muito Potencial 

 

 O índice Kappa é utilizado com o objetivo de mensurar se uma dada 

classificação é confiável. Para isso é preciso repetir várias vezes a mesma classificação 

por diferentes “juízes”. Ele é baseado na proporção entre respostas concordantes entre 

as repetidas vezes e diferentes juízes, após ser retirada a proporção dada ao acaso 

(FONSECA, SILVA, SILVA, 2007). O julgamento sobre esse índice Kappa não é algo 

consensual na literatura temática e aqui será utilizado com os parâmetros propostos por 

Landis e Koch (1977):  

Quadro 6 - Parâmetros do Kappa 

Valor do Kappa Concordância 

< 0.00 Pobre 

0.00-0.20 Leve 

0.21-0.40 Fraca 

0.41-0.60 Moderada 

0.61-0.80 Substancial 

0.81-1.00 Quase perfeita 

 

Para esta análise foram organizados ao todo seis bancos, um referente ao Brasil e 

outros respectivos às regiões do país, em arquivos separados, para que fosse possível 

realizar análises particularizadas e gerais. As saídas do PART são extensas devido ao 

grande número de regras e todos os resultados foram analisados, destacando-se apenas 

as maiores folhas (com maior quantidade de casos abrangidos pela regra, ou seja, o 

perfil predominante) de cada categoria. Este quadro segue no Apêndice A – Regras de 

Perfis predominantes. 
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4.8.CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DECISÃO 

 

Até o presente momento, em síntese, traçamos os passos de como selecionar as 

variáveis de interesse, mensurar suas análises descritivas simples e formular uma 

maneira de classificar as equipes e de observar os padrões de respostas mais comuns de 

acordo com as classificações. Apesar da robustez da metodologia apresentada, ainda 

resta tocar em um ponto mais elementar para um trabalho de conclusão sobre modelos 

de decisão e saúde: como essas informações podem subsidiar tomadas de decisão? 

 Embora as regras tenham um sentido lógico simples, são de difícil entendimento 

por serem apresentadas com um padrão de linguagem de saída de algoritmos. Também, 

o elevado número de regras geradas complexifica a análise, por isso foram escolhidas 

apenas as regras com maior número de casos. Com isso, levando em consideração essas 

dificuldades, formulou-se um diagrama ilustrado que viabiliza o entendimento sobre as 

informações. 

Foram realizados os seguintes passos: as regras e as classificações foram 

colocadas, respectivamente, como linhas e colunas; à cada uma das regras (que estão 

apresentadas no Apêndice A). Foram traduzidos os “sim” e os “não”, respectivamente, 

em símbolos verdes e vermelhos. Segue no Quadro 7 um exemplo desta transformação 

utilizando uma regra genérica: 
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Quadro 7 - Tradução das regras para o infográfico 

Exemplo 

II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 

II_23_5_Preparo = Sim AND 

II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 

II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao AND 

II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim: 

Potencial (2442.0) 

 

 

Região Norte 

Tipo Potencial 

Atendimento   

Historia de 

Vida   

Tempo 

Maior    

Grupos 
  

Prof SM   

Outras 

estratégias   

Nenhuma 

Estratégia  

Preparo SM 
  

Ações AD 
  

Ações Diaz 
  

Registro 

Graves   

Registro AD 
  

Registro 

Diaz   

N 2442 
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 Esse sistema de apoio à decisão pode ser explicado pela arquitetura exposta na 

seção da fundamentação teórica. As informações são os bancos de dados do PMAQ, o 

modelo é o PART, o conhecimento é a construção do índice e classificação, a interface 

com o usuário é o infográfico. Correspondendo ao esquema apresentado na Figura 4: 

Figura 5 - Arquitetura do Sistema de Apoio à Decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria própria 

Este infográfico poderá subsidiar a tomada de decisões de gestões dos níveis federal, 

estadual e municipal em questões como: “Se eu quero melhorar a situação de equipes 

que estão em uma situação crítica, muito frágil e frágil, quais ações devem ser 

provocadas pelo apoio institucional e matricial? ”, “Quais estratégias de cuidado em 

saúde mental precisam ser prioritariamente abordadas nas ações de educação 

permanente? ”. Na seção “Resultados e Discussão” mais elementos serão expostos. 

Desde já, pontuamos que esse dispositivo não pode ser visto de maneira isolada de 

demais ferramentas do processo de trabalho da gestão da atenção básica, como a análise 

de situação de saúde do território da equipe, as demandas surgidas pelos próprios 

trabalhadores e usuários no cotidiano dos serviços de saúde, à realidade epidemiológica 

da cidade, estado ou região, etc. Por sua vez, como problematiza Moraes (2015), 

embora o cenário da informação na saúde no Brasil ainda seja precário, a imprecisão e 

incerteza sempre estarão presentes, logo, não podemos nos eximir de desenvolver 

técnicas para aprimorá-la.  

Arquitetura do Sistema de Apoio à Decisão 

Materiais 

(Seção 4.2) 

Modelo do SAD 

(PART) 

(Seção 4.7) 

Índice e 

classificação 

(Seção 4.6) 

Usuário 

Seção 5.2 

 

(Seção 

Sistema de Apoio 

à Decisão 

(Seção 4.8) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. PERFIL DA ATENÇÃO A PESSOA EM SOFRIMENTO PSÍQUICO 

 

O Gráfico 2 é referente a quantidade de equipes de saúde da família e atenção 

básica segundo as regiões do país. É importante perceber neste dado como a quantidade 

de equipes entre as regiões é discrepante. As regiões do país menos desenvolvidas, 

como o norte e o centro-oeste, possuem um menor número. Uma possível explicação 

para este fato pode ser relacionada à extensa área territorial dessas regiões. 

Gráfico 2 - eSF por região do Brasil 

 

 

5.1.1. Acesso 

 

Procurou-se, num primeiro momento, a comparação entre questões sobre 

atendimentos e oferta da ações programáticas da atenção básica  - como o pré-natal, 

hipertensão e diabetes - com os atendimentos e ações de saúde mental que são objeto 

deste estudo. Esta oferta de agenda implica diretamente no acesso do usuário, que diz 

respeito à maior ou menor facilidade de ter uma consulta com um profissional de saúde 

(VAN STRALEN, et al, 2008).  

Nos Gráficos 3 e 4, demonstramos a frequência simples de questões que 

indagam sobre oferta de consultas e ações a situações e grupos. Os entrevistados 

podiam afirmar mais de uma opção ou nenhuma delas. 

2241; 8% 
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Gráfico 3 - A equipe programa oferta de consultas para quais situações? 

 

No Gráfico 3 pode ser observado que a oferta de agenda mais predominante é 

referente ao pré-natal, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes e crianças de até 

dois anos. Os valores correspondem quase a totalidade de equipes de saúde 

entrevistadas. A resposta “Transtorno mental”, em destaque, nos mostra uma ruptura 

bastante significativa, pois menos da metade das equipes referiram ofertar consultas 

para esta situação. Em seguida, constata-se que consultas para situações de obesidade e 

Asma/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) são realizadas por ainda menos 

equipes. 

 No Gráfico 4 foi computada a resposta à pergunta “ Para quais grupos a equipe 

oferta ações? ”. Verifica-se uma alta frequência de equipes que ofertam ações a grupos 

que são pertencentes ao cuidado das clássicas agendas programáticas da atenção básica, 

direcionadas à idosos, gestantes e crianças. Pode-se perceber um grande número de 

ofertas ao conjunto de portadores de doenças crônicas como HAS e Idosos, bem como 

gestantes, mulheres e crianças. Destaca-se ainda nestes grupos que há mais oferta de 

atendimentos a gestantes do que a mulheres e mais a hipertensão do que a idosos, 

podendo-se inferir certa preponderância de um cuidado que não é centrado na pessoa, 

não é um cuidado independente de possuir alguma doença crônica ou estar gestante. 

A resposta referente à saúde mental nessa questão é diferente da mostrada no 

gráfico anterior. As equipes foram questionadas sobre “usuários de álcool e outras 
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drogas”, nestes termos, e observa-se uma menor frequência destes em relação a grupos 

como Asma e Obesidade. A situação conflitante entre as respostas dos gráficos nos 

evidencia, de certa forma, o tamanho da secundarização de ações de saúde mental em 

relação às ações programáticas já consolidadas, expressando também a marginalização 

do cuidado com usuários de álcool e drogas.  

Gráfico 4 - Para quais grupos a equipe oferta ações? 

 

O resultado reforça a percepção sobre a fragilidade que existe entre a proposta 

da atenção primária e a maneira como efetivamente ocorre a incorporação das práticas 

de saúde mental, pois observa-se como as equipes ainda estruturam seu trabalho 

centradas nas agendas programáticas mais fortalecidas, como a do planejamento 

familiar e da atenção às doenças crônicas. Há indícios significativos na literatura da 

temática que constatam como os profissionais se queixam da quase inexistência de 

práticas de saúde mental em equipe de saúde da família (NUNES, JUCÁ, VALENTIM, 

2007; GAMA, ONOCKO-CAMPOS, 2009). 

Wenceslau e Ortega (2015) trazem algumas provocações neste sentido, posto 

que um modelo de APS centrado em programas ou em áreas da saúde, afasta-se de seu 

papel de porta de entrada por segmentar a atenção à saúde, no lugar de oferecer 

respostas de integralidade e coordenação de cuidado, independente da demanda dos 

usuários. Neste debate, Van Stralen, et al (2008) explicam que a falta de oferta de 

consultas pode ser resultante do processo de construção da Estratégia Saúde da Família. 
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O acesso à marcação de consultas através de distribuição de fichas nas UBS 

representa 23,5% das respostas dos usuários entrevistados, com maior prevalência nos 

municípios maiores. Uma lacuna ainda maior pode ser observada nas UBS, onde além 

de pegar a ficha, o usuário diz ter que fazer fila antes do serviço iniciar suas atividades, 

resposta que foi indicada por 31% dos usuários (FAUSTO, et al., 2014). 

O Gráfico 5 demonstra a primeira questão da dimensão de “Atenção à pessoa em 

sofrimento psíquico”. Os seus dados contrastam com os expostos anteriormente, ao 

passo que cerca de metade dos entrevistados afirmaram ofertar ações para transtorno 

mental e a ampla maioria das equipes afirmam atender pessoas em sofrimento psíquico. 

Gráfico 5 - A equipe atende pessoas em sofrimento psíquico? 

 

A atuação na Saúde da Família é um campo de trabalho com concepções e 

práticas em processo de mudança. Veloso e Mello Souza (2013) trazem esta conclusão 

de seus estudos pois, constatou-se que alguns profissionais conceberam saúde mental a 

partir de uma perspectiva restrita, centrada no transtorno mental, enquanto outros 

apresentaram uma compreensão mais ampliada, entendendo a dinamicidade do processo 

saúde-doença mental e identificando a influência de vários fatores, que muitas vezes, 

transcendem o setor saúde. Assim como, é reconhecido que há na atenção básica uma 

alta prevalência de “transtornos mentais comuns”, a análise sobre os gráficos 3, 4 e 5 

demonstram isso. Pode-se interpretar que os profissionais percebem e afirmam que 

atendem pessoas em sofrimento psíquico, no entanto, não as assimilam de maneira 

planejada, dado o resultado quando questionados sobre saúde mental em seu 

agendamento e ofertas de consultas (GAMA; ONOCKO-CAMPOS, 2012). 
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Gráfico 6 - A equipe atende pessoas em sofrimento psíquico? 

 

De acordo com os dados provenientes da avaliação externa do PMAQ, podemos 

afirmar que não são todas as equipes de saúde da família que atendem às pessoas em 

sofrimento psíquico. A média entre as regiões, que representa a totalidade do Brasil, é 

de 88,3% de afirmações sobre este tipo de atendimento. Destacando-se discrepâncias 

regionais, ao verificar que patamares superiores à 90% se encontram no Sudeste 

(92,3%) e no Sul (96,1%), e patamares inferiores nas demais regiões, como no Nordeste 

(85,2%), Centro-Oeste (83,2%), e com o menor percentual a região Norte (72,4%).  
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Gráfico 7 - Como são agendadas as consultas para pessoas em sofrimento psíquico? 

 

 

A questão que trata sobre agendamento nos destaca que, a maneira predominante 

em todas as regiões do país é “em qualquer dia da semana e em qualquer horário”, em 

relação à outras formas com dia e/ou horário específicos. Isto pode sugerir um avanço 

para o fortalecimento do acolhimento nos serviços de saúde por estar de portas abertas 

para esta demanda ou, ao mesmo tempo, refletir a deficiência de ações planejadas.  
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Alguns estudos trazem avaliações que apontam para questões relacionadas ao 

desempenho do acesso, quanto as suas dimensões de acolhimento e disponibilidade. De 

acordo com o estudo de Alves et al. (2014), o acolhimento tem sido mais recorrente na 

realização de visitas domiciliares, de escuta e avaliação dos usuários que chegam ao 

serviço de saúde espontaneamente, e da reserva prioritária de vagas para atendimento no 

mesmo dia para os usuários com necessidade, entretanto menos da metade das equipes 

entrevistadas relatam ter condições consideradas adequadas para desenvolver o 

acolhimento. 

Outro aspecto que se destaca é a pluralidade presente nas conceituações 

proferidas pelos profissionais. Apesar de reconhecer que a diversidade interpretativa faz 

parte de uma atuação multiprofissional, o grau de polissemia conceitual encontrado nos 

faz pensar que, referente à saúde mental, os profissionais não compartilham 

significações comuns (JUCÁ, NUNES, BARRETO, 2009). 

 

5.1.2. Estratégias de Cuidado 

 

No que se refere às estratégias específicas de cuidado em saúde mental, exposta 

na Tabela 2, destaca-se inicialmente a sua completa negativa, que teve o percentual 

médio de 7,8%, com percentual mínimo na região Sudeste e percentual máximo na 

região Centro-oeste. Observamos que as três primeiras opções foram as mais recorrentes 

de afirmativas (consulta específica com tempo maior, registro de história de vida e 

atendimento em grupos) em todas as regiões. A opção sobre atendimento com 

profissionais de saúde mental por meio de NASF ou outro apoio matricial merece uma 

observação detalhada, pois os dados evidenciam uma forte discrepância regional. A 

região Sul demonstra ter este tipo de atividade mais fortalecida entre as equipes por 

alcançar o maior percentual (41,2%), por outro lado, a região Norte demonstra uma 

grande fragilidade da articulação ESF-NASF no que se refere à atendimentos em saúde 

mental por possuir o menor percentual de afirmativas (9,0%) entre todas as outras 

opções e regiões. Por fim, há de se considerar que mais de 20% das equipes no país 

afirmam realizar outras estratégias, nos sugerindo que há diversidade nas práticas de 

cuidado entre essas equipes que a limitação do instrumento nos impede de explorar. 

 



72 

Tabela 2 - Estratégias de cuidado por região 

A equipe utiliza alguma 

estratégia específica para 

cuidar destes casos: 

Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

Consulta 

específica 

com tempo 

maior 

Afirmativa 829 4851 664 5242 2494 14080 

% em 

isolado 
37,00% 45,10% 30,70% 51,90% 55,30% 47,30% 

Registro da 

história de 

vida 

Afirmativa 744 4494 606 5287 2333 13464 

% em 

isolado 
33,20% 41,70% 28,10% 52,30% 51,70% 45,20% 

Oferta de 

algum tipo 

de 

atendimento 

em grupo 

Afirmativa 744 4494 606 5287 2333 13464 

% em 

isolado 
33,20% 41,70% 28,10% 52,30% 51,70% 45,20% 

Atendimento 

com 

profissionais 

de saúde 

mental 

(NASF ou 

outro apoio 

matricial) 

Afirmativa 415 2057 194 3702 1857 8225 

% em 

isolado 
18,50% 19,10% 9,00% 36,70% 41,20% 27,60% 

Outro(s) 

Afirmativa 523 2454 363 2510 1222 7072 

% em 

isolado 
23,30% 22,80% 16,80% 24,90% 27,10% 23,70% 

Não realiza 

nenhuma 

estratégia 

específica 

para cuidar 

desses casos 

Afirmativa 308 835 273 586 329 2331 

% em 

isolado 
13,70% 7,80% 12,60% 5,80% 7,30% 7,80% 

 

 Estes dados são coincidentes com estudos regionais, como no caso de Martins et 

al (2015), que observaram em unidades básicas de saúde que as ações de saúde mental 

se mostraram estritamente biologicista: ao mesmo tempo que encontraram a 

possibilidade de fazer saúde mental através de encaminhamentos, também relataram o 

desconhecimento sobre o funcionamento da RAPS. Suas impressões concordam com 

este estudo ao interpretar as informações sobre a fragilidade do “atendimento com 

profissionais de saúde mental”. 
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 As atividades em grupo são afirmadas por menos da metade das equipes em todo 

o Brasil. Este trabalho é um recurso fundamental nas práticas de saúde na APS, pois o 

seu manejo adequado possibilita melhorar o processo de trabalho de equipe e ampliar as 

possibilidades terapêuticas aos usuários, sem perda de qualidade. Eles tradicionalmente 

são educativos, mas possuem potência para ampliação da noção sobre saúde, 

fortalecimento de vínculos comunitários e agenciamentos nos territórios, tais como 

atuações em praças, associações, igrejas, parques, praias, etc (CHIAVERINI, 2011). 

A articulação com um profissional de saúde mental apresentou discrepâncias 

marcantes entre as regiões no estudo de Fausto et al. (2014). A concepção de clínica 

ampliada na AB está presente nos municípios com variações acentuadas entre portes 

populacionais. O Apoio Matricial pelos Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é 

relatado por 64% das equipes e o apoio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é 

reconhecido por 48% das eSF, porém ainda permanece em torno de 20% para os 

municípios de pequeno porte. Isto revela o desafio da implementação do AM entre as 

equipes NASFs e CAPS.  

 Sobrinho et al (2014) traz uma visão panorâmica do Apoio Matricial. 

Relacionando as suas ações de apoio com a certificação do PMAQ no primeiro ciclo, 

observou-se que as atividades que mais contribuíram para melhor certificação foram: 

educação permanente, construção conjunta, ações clínicas compartilhadas, discussões 

de processo de trabalho e intervenções no território. A importância do AM nesse 

contexto está relacionada à sua proposta de permitir compartilhar responsabilidades e 

fortalecer o enfrentamento de situações complexas. É discutida por Jorge, Sousa e 

Franco (2013), como um dispositivo capaz de facilitar a resolubilidade da atenção 

psicossocial.  

5.1.3. Educação Permanente e Preparo em Saúde Mental 

 

Ao serem questionadas sobre a preparação para o atendimento de usuários em 

sofrimento psíquico, a maioria das equipes de todas as regiões do país negaram este tipo 

de atividade. Como mostra o Gráfico 8: 
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Gráfico 8 - A equipe teve preparação para o atendimento dos usuários em sofrimento psíquico? 

 

 

Este dado é revelador sobre as práticas de educação permanente, apoio matricial 

e institucional que carecem de contemplar, ter utilidade ou satisfazer a expectativa das 

equipes. A discrepância regional novamente se faz presente ao percebermos uma 

pequena maioria de afirmativas (50,7%) na região Sul em relação a uma minoria 

(26,7%) na região Norte. 

Algumas reflexões em comum com Wenceslau e Ortega (2015) podem 

contribuir nesta análise. Os profissionais estão despreparados apenas para lidar com 

transtornos mentais ou há um despreparo geral para se realizar uma APS de qualidade 

que também é refletido na saúde mental? Então, recorremos a alguns dados específicos 

da avaliação externa do PMAQ e realizamos algumas correlações para ilustrar esse 

cenário nas regiões do país. 
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Gráfico 9 - A equipe participa de ações de educação permanente organizadas pela gestão 

municipal? 

 

Segundo o Gráfico 9, percebe-se que a única região em que as afirmativas estão 

acima da média nacional foi a Sudeste, seguida do Sul, Nordeste, Norte e Centro-oeste. 

De todo modo, é importante observar que em todas as regiões houve um percentual de 

negativas inferior à 15%, resultado que difere das respostas sobre o preparo em saúde 

mental, como é demonstrado na Tabela 2: 

 Tabela 3 - Tabela de referência cruzada entre Educação Permanente e Preparo em Saúde Mental 

 
A equipe participa de 
ações de educação 

permanente 
organizadas pela 
gestão municipal? 

A equipe teve 
preparação para o 
atendimento dos 

usuários em 
sofrimento 
psíquico? 

 

    Sim Não Total 

Sim 
Contagem 11234 15229 26463 

% em EP 42,50% 57,50% 88,90% 

Não 
Contagem 560 2627 3187 

% em EP 17,60% 82,40% 10,70% 

Não 
sabe/Não 
respondeu 

Contagem 20 108 128 

% em EP 15,60% 84,40% 0,40% 

Total 
Contagem 11814 17964 29778 

% em EP 100,00% 100,00% 100,00% 
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Percebe-se que, embora a maioria das equipes (88,9%) relatem participar de 

ações de educação permanente, entre estes, muitos (42,5%) relatam não ter passado por 

preparações para este tipo de atendimento, ou seja, embora o primeiro resultado pareça 

promissor, ao relacionar com a temática de saúde mental, ainda encontramos um cenário 

frágil. 

 Esse déficit é um alerta da necessidade de qualificação da educação permanente. 

A sensibilização sobre a incorporação de condutas na atuação em saúde mental que 

estabeleçam novas abordagens com o contexto de vida das pessoas é urgente, segundo 

Martins et al (2015). Ações de Educação Permanente em Saúde Mental, tais como 

seminários e uso de tecnologias dos Teleconsultores na retaguarda assistencial e suporte 

técnico-pedagógico, também favorecem a articulação entre saúde mental e atenção 

primária (NOVAES, et al. 2012). 

Correia et al (2011) dialogam com nosso estudo na questão do preparo 

encontrado nos resultados, por observar que a melhor estratégia para o êxito da atenção 

às pessoas em sofrimento psíquico é o investimento na qualificação dos profissionais. 

Identifica também que não há uniformidade nas ações de saúde mental, a mercê dos 

profissionais ou da decisão política do gestor, apontando alguns indícios para futuros 

estudos que explorem as informações sobre visitas domiciliares, acolhimento e outros 

pontos do questionário. 

A limitação conceitual sobre a saúde mental e quais seriam ações de promoção 

para os usuários também foi um achado dos resultados de Silva et al (2016), bem como 

a falta de educação permanente que contemple mudanças no cuidado em saúde mental. 

Por fim, o discurso sobre este cuidado transparece certa restrição à pessoas já 

diagnosticadas portadoras de algum transtorno ou em situações de crise, desta forma, 

fragilizando o cuidado em saúde mental integral e universal à qualquer usuário do 

território.  

 

5.1.4. Registros em Saúde Mental 

 

Pode-se considerar que os registros são ferramentas importantes e potenciais 

para: subsidiar uma atuação com longitudinalidade do cuidado; para compor a análise 

de situação de saúde do território; assumir o papel de responsabilidade sanitária com os 
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usuários adscritos; evitar situações de abandono de tratamento; e, neste contexto, 

contribuir na prioridade das buscas ativas e visitas domiciliares. Isto significa que os 

registros não são o bastante para garantir uma atuação com longitudinalidade, este 

registro deve estar incorporado ao processo de trabalho de toda a equipe e, com isso, ter 

valor de utilidade para a atenção integral à saúde aos usuários do território. Também é 

necessário considerar que as demandas de cada território devem ser o referencial para a 

escolha das ferramentas de cuidado utilizadas pelas equipes.  

O instrumento avaliativo do PMAQ questiona sobre três tipos de registros de 

usuários: os mais graves em sofrimento psíquico; de álcool e drogas; e os que fazem uso 

crônico de medicamentos psicotrópicos. Vale ressaltar que, para a construção do SAD, 

foram apenas admitidas as afirmativas da comprovação.  

O Gráfico 10 mostra as informações referentes às perguntas e suas siglas:  

- Registro_Diaz - “A equipe possui registro dos usuários em uso crônico de 

benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores 

de humor, bem como os ansiolíticos de um modo geral? ”; 

- Registro_Graves - “A equipe de atenção básica possui registro do número de 

casos mais graves de usuários em sofrimento psíquico?” 

- Registro_AD - “A equipe de atenção básica possui registro de usuários com 

necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas?” 

Gráfico 10 - Registros de Saúde Mental na Atenção Básica 
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 Percebe-se que em todo o Brasil, 55% afirmaram e comprovaram realizar 

registros com usuários crônicos de psicótrpicos e que as variações entre as regiões do 

país não são muito díspares. Pode-se reconhecer que possuir registros sobre esses 

usuários é uma ferramenta elementar para o manejo da adesão e práticas de 

monitoramento e acompanhamento dos casos e para diminuição das doses, quando 

indicado.  

 O gráfico 10 também mostra a situação de registros de usuários graves. Ele 

exibe o grau de assimilação do cuidado das equipes com usuários que nem sempre 

frequentam as unidades básicas de saúde por estarem vinculados a serviços de atenção 

secundária. O déficit de registros de usuários graves pode nos sugerir fragilidades nas 

articulações nas redes. 

O último registro apresentado é relacionado à questão de álcool e drogas. Pode-

se observar que, em todas as regiões do país, a maioria das equipes não realizam os 

registros desses usuários, evidenciando o desafio de cuidado à essas pessoas que 

necessitam de um olhar que leve em consideração a família e comunidade em que ela 

vive, que está colocado para a atenção básica. Mesmo em regiões mais privilegiadas, 

onde houveram os melhores percentuais, como no Sudeste, menos da metade afirmou 

possuir registros. Isso pode estar relacionado ao estigma e discriminação que recai sobre 

estes usuários. 

A comparação dos três registros nos mostra que, aqueles mais afirmados e 

comprovados pelas equipes de saúde da família são os dos usuários que fazem uso 

crônico de medicamentos psicotrópicos, seguido de usuários com transtornos graves, e 

então de álcool e drogas. Isto pode nos revelar a predominância de ações medicalizantes 

na AB, a falta de ferramentas para a articulação em rede e a estigmatização de usuários 

AD. 

A fragilidade de dados e assistência à saúde mental na AB é considerada uma 

condição resultante do processo histórico de construção dos serviços de saúde e de 

saúde mental. A partir da experiência de Oliveira, Ataíde e Silva (2004) com equipes de 

saúde da família no Mato Grosso, depreende-se que a subnotificação que se evidenciou 

em tal estudo está relacionada ao estigma que recai sobre portadores de transtornos 

mentais e suas famílias. Para possibilitar o planejamento e implementação de ações de 

saúde mental nos territórios e para além dos muros dos hospitais psiquiátricos é 
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fundamental que se desenvolvam instrumentos e diretrizes que auxiliem nas atitudes e 

habilidades para análises epidemiológicas e de situação de saúde, para que estas sejam 

executadas de maneira profissional, com responsabilidade sanitária e sem perder os 

horizontes de rupturas com os modelos tradicionais que as reformas sanitárias e 

psiquiátricas almejam.  

Por fim, as autoras abordam a importância fundamental do envolvimento do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) que por conhecer o território e ter vínculo 

longitudinal mais fortalecido com as famílias podem contribuir na busca ativa e 

acompanhamento dos casos. Assim como, contribuir no matriciamento dos problemas 

vividos pelos usuários, articulando postos de trabalho, associações, organizações não 

governamentais, etc. Desta forma, promovendo a concreta mudança assistencial no 

sentido da atenção psicossocial (OLIVEIRA, ATAÍDE E SILVA, 2004). 

5.1.5 Ações em Saúde Mental 

 

 O cuidado em Saúde Mental na Atenção Básica é problematizado que deva 

proporcionar acolhimento ao sofrimento psíquico, considerando suas queixas legítimas, 

por meio de uma boa comunicação, com mediação do vínculo que não crie dependência 

e nem gere sobrecarga à equipe. O horizonte dessas práticas, defendido em publicações 

oficiais como o CAB 34, devem se orientar pela produção de vida e não se restringir às 

doenças, englobando a noção de sujeito, família, comunidade, territórios, enfim o 

sujeito em suas múltiplas dimensões. Embora haja discussões neste sentido norteando as 

ações de SM/AB, as questões do PMAQ são restritas a perguntar sobre registros e ações 

direcionadas aos usuários que fazem uso crônico de psicofármacos ou em uso abusivo 

de álcool e outras drogas. 

 Gráfico 11: A equipe realiza ações para pessoas que fazem uso de medicamentos psicotrópicos? 
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O gráfico 11 demonstra a proporção entre afirmativas e negativas quando 

questionados sobre ações para pessoas em uso crônico de diazepínicos e outros 

medicamentos controlados, pode-se perceber que praticamente a metade das equipes, -

pequena maioria - a afirmou. O resultado é um alerta, pois demonstra a fragilidade das 

ações direcionadas à esses usuários, isto é, que vá além do caráter descritivo de 

diagnósticos, encaminhamentos e de prescrição medicamentosa, consequente expressão 

do modelo de ações de SM/AB. 

Podemos observar, de maneira geral, como as afirmações sobre os registros são 

superiores às ações. Esse dado é revelador de características do processo de trabalho em 

saúde mental na atenção básica, concordando com pesquisas que utilizaram outras 

metodologias, como Frosi e Tesser (2015), de forma qualitativa, com análise 

documental e entrevistas em Santa Catarina. Eles também identificaram importante 

atuação das equipes de ESF no acesso e monitoramento dos casos, com ênfase no 

tratamento farmacológico continuado, bem como o baixo uso de abordagens enfocando 

a singularidade, tais como as estratégias de cuidado questionadas e já expostas. É 

possível inferir que, de acordo com estes achados quantitativos, as práticas assistenciais 

da saúde mental neste contexto se assemelham aos modelos da psiquiatria preventiva ou 

comunitária, ideários que já se mostraram com limites no desenvolvimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, como expostos na fundamentação teórica as reflexões de 

Amarante (1994). Com isso, se evidencia o desafio da aproximação das produções e 

acúmulos da atenção psicossocial, ideário então assumido na implementação e 

qualificação dos serviços substitutivos, também para a atenção primária à saúde.  

Gráfico 12 - A equipe realiza ações para pessoas com necessidade decorrente do 

uso de crack, álcool e outras drogas? 
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O Gráfico 12 demonstra como os patamares de afirmações em todas as regiões é 

inferior com relação às afirmativas do Gráfico 11. A secundarização dos registros e 

ações sobre a temática AD pode-se discutir sob o ponto de vista da discriminação de 

usuários alcoolistas e da criminalização de usuários de drogas ilícitas. Esses elementos 

perpassam os serviços de saúde e toda a sociedade, comprometendo o seu aceso e 

direito à saúde.  

O estigma é uma construção social que atribui ao seu portador um status 

desvalorizado nas relações da sociedade. Neste processo, perpassam consequências 

como perda de autoestima, restrição de interações sociais e perspectivas limitadas de 

reinserção social. A mídia vem cumprindo um papel problemático pois, no lugar de 

conscientizar a população sobre o problema das drogas e como isso poder ser melhor 

enfrentado, utilizando exemplos satisfatórios que ocorrem ao redor do mundo, na 

maioria das vezes, transmitem informações deturpadas, criminalizantes e, por fim, 

estigmatizantes. Observa-se um círculo vicioso em que o estigma encoraja o preconceito 

e discriminação e estes, reforçam a ocorrência do próprio estigma. (RONZANI, NOTO 

e SILVEIRA, 2015) 

Ao realizar experimentações com tabelas de referências cruzadas entre essas 

variáveis, importantes elementos podem ser discutidos. Segue nas Tabelas 3 e 4 (tabelas 

2 x 2), intersecções entre registros e ações, em relação a usuários com necessidade 

decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas e pessoas que fazem uso crônico dos 

medicamentos psicotrópicos, respectivamente. 

 

Tabela 4 - Tabela de referência cruzada entre Ações e Registros de usuários de álcool e 

outras drogas 

A equipe de atenção básica 

possui registro dos usuários 

com necessidade decorrente 

do uso de crack, álcool e 

outras drogas? 

A equipe realiza ações para pessoas com 

necessidade decorrente do uso de crack, álcool 

e outras drogas? 

Sim Não Total 

Sim 
Contagem 6.728 4.225 10.953 

% em Ações 22,59 14,19 36,78 

Não 
Contagem 4.177 14.648 18.825 

% em Ações 38,30 77,61 63,22 

Total 
Contagem 10.905 18.873 29.778 

% em Ações 36,62 63,38 100 
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A Tabela 4 mostra a relação entre respostas quanto às ações e registros 

referentes à usuários de álcool e outras drogas, pode-se destacar que o maior conjunto 

de equipes nem realizam ações, tão pouco registros, totalizando 77% entre os que não 

realizam ações. Em seguida, estão as equipes que realizam ações, no entanto não 

realizam registros, totalizando 38% entre as que realizam. 

 

Tabela 5 - Tabela de referência cruzada entre Ações e Registros de usuários de drogas 

psicotrópicas 

A equipe possui registro dos 

usuários em uso crônico de 

benzodiazepínicos, anti-

psicóticos, anticonvulsivantes, 

anti-depressivos, estabilizadores 

de humor, bem como os 

ansiolíticos de um modo 

A equipe realiza ações para pessoas que 

fazem uso crônico dos medicamentos 

citados acima para o acompanhamento e 

avaliação dos casos e diminuição das 

doses quando indicado? 

Sim Não Total 

Sim 
Contagem 11.017 5.357 16.374 

% em Ações 37 17,99 54,99 

Não 
Contagem 3.521 9.883 13.404 

% em Ações 24,22 64,85 45,01 

Total 
Contagem 14.538 15.240 29.778 

% em Ações 48,82 51,18 100 

 

Os dados da Tabela 5 mostra informações sobre o cuidado com usuários com 

uso crônico de psicofármacos, observa-se que o maior quantitativo (11.017) de equipes 

realiza ações e registros, provocando a reflexão sobre práticas medicalizantes na atenção 

básica. O próximo grupo de equipes não realizam ações, tão pouco registros, com 9.883 

equipes. Embora o cenário se demonstre melhor do que em relação aos usuários de 

álcool e outras drogas, os patamares de metade das equipes em todo o Brasil afirmarem 

uma ou outra dessas opções ainda é bastante desafiador. 

Camuri e Dimenstein (2010) identificam em seu estudo alguns desses elementos 

encontrados em nossos resultados: os trabalhadores não realizam acompanhamento 

sistemático do uso de psicotrópicos com seus usuários. Eles também ressaltam que, há a 

reprodução do modelo médico-centrado, reduzindo esse cuidado ao encaminhamento 

para psiquiatras em outros serviços, produzindo cronicidades no processo de trabalho, 

por não articularem ou planejarem uma estratégia de cuidado territorial, desta forma, 

enfraquecendo o vínculo e a responsabilização pelo cuidado.  

Esta temática também é abordada por Onocko-Campos et al (2011) em seu 



83 

estudo. Também foi percebida uma alta transcrição de psicotrópicos pelos médicos da 

atenção básica, longos períodos de uso, esparsas reavaliações e carência de ofertas 

terapêuticas alternativas. O resultado desse estudo pode dialogar com o que foi 

apontado por Aosani e Nunes (2013), pois revelaram dois modelos de atenção à saúde 

mental na atenção básica, um com caráter médico centrado e prescritivo, outro com 

caráter multiprofissional e com diversidade de abordagens.  

Pode-se afirmar que a dita falta de preparo também pode ser vista como reflexo 

da indiferença e negligência frente a loucura e ao sofrimento mental pela cultura 

manicomial enraizada nas instituições de saúde, sejam as psiquiátricas ou não, bem 

como pode expressar a fragilidade das ações de Educação Permanente e do Apoio 

Matricial em garantir processos formativos significativos para o trabalho das equipes. 

O Caderno de Atenção Básica sobre Saúde Mental (2013) é um documento 

relevante neste debate. Ele traz interpretações em relação à falta de preparo sentida 

pelos trabalhadores, que também se deve a um processo mais amplo de que no ocidente, 

onde se enxerga o mundo através de uma separação entre mente e corpo, logo, trabalhar 

isso de forma conjunta é bastante difícil, sobretudo diante da formação biologicista e 

tecnicista que ainda é hegemônica na área da saúde. Esta formação que acaba centrada 

na doença, foca em alcançar uma cura ou alívio de sintomas, por isso, entre outros 

elementos, muitas vezes cria-se expectativas sobre o lidar com casos de saúde mental 

para acabar com os sintomas que o usuário apresenta (BRASIL, 2013). 

Ao herdar um paradigma medico-centrado e biologicista no campo da saúde, as 

políticas públicas se concentram no aumento do acesso a esses serviços. Esta 

abordagem pode negligenciar causas sociais e econômicas. Disso decorre que muitas 

vezes, desigualdades de acesso à saúde são menores que as desigualdades de acesso à 

educação e moradia. Por isso é necessária uma articulação das políticas de saúde com as 

políticas de proteção social, geração de renda, educação, habitação, segurança alimentar 

e meio ambiente (LANTZ, LICHEINSTEIN, POLACK, 2007). 

Estudos sobre uso de psicofármacos identificam que há um crescimento do 

consumo de antidepressivos, com um elevado índice de tratamento combinado com 

ansiolíticos e com tratamentos prolongados de maneira desnecessária. A população em 

tratamento em geral é de meia idade e majoritariamente composto por mulheres, isso 

pode ser explicado por uma maior prevalência de doenças mentais em mulheres ou por 

maior frequência à atenção primária. Segundo Urgell et al, (2005), é importante que a 

atenção primária saiba reconduzir as prescrições de psicotrópicos, seja pela redução do 
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tempo de tratamento ou seja pelo manejo da quantidade de medicamentos, também, 

melhorar a articulação e regulação entre psiquiatras e médicos da atenção primária, bem 

como, com diferentes profissionais de saúde. 

Ao lidar com os registros na atenção básica, Oliveira et al (2004)
 
apontam que, 

um motivo para subnotificações refere-se ao estigma que culturalmente está relacionado 

à existência da doença mental nas famílias. Neste contexto, o apoio matricial fomenta o 

encontro com o outro e com o campo saúde mental, rico em possibilidades, porquanto 

questões antes não percebidas pelos profissionais, motivadas por receio e estigma de 

enxergar a demanda de saúde mental na atenção básica, tornam-se mais uma 

necessidade de saúde que é encarada com um novo olhar pela equipe. Desse modo, 

evitam-se os encaminhamentos desnecessários e o usuário passa a ter um vínculo maior 

com a equipe, o qual favorece sua autonomia e seu modo de andar na vida (JORGE, 

SOUSA e FRANCO, 2013). 

O estudo de Aosani e Nunes (2013) evidencia dois modelos que expressam um 

processo de mudança de paradigmas e práticas. Por um lado as práticas médico-

centradas são institucionalizadas com abordagens centradas em prescrição de 

psicofármacos e os determina por meio de modelos prévios. Por outro lado, sugere uma 

construção que emerge das próprias práticas dos diferentes profissionais, com 

pactuações das estratégias que cada um possa agir diante do cuidado com os usuários.  

5.2. SISTEMA DE APOIO À DECISÃO SOBRE SAÚDE MENTAL NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

5.2.1. Índice e classificação sobre Saúde Mental na Atenção Básica 

 

 Como exposto nas considerações metodológicas, foi criado um índice de saúde 

mental na atenção básica. Esse índice, com avaliação entre 0 e 10, expressa através de 

diversas questões sobre estratégias de cuidado, ações e registros em saúde mental, como 

é a amplitude do escopo de ações nesta temática, com os limites do que é questionado 

no instrumento de avaliação externa. Segue na Tabela 5 uma tabela com as análises 

descritivas simples do índice por região:  
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Tabela 6 - Medidas Estatísticas do Índice por região 

Região Média Moda Mediana 
Desvio 

Padrão 

Norte 2,23 0 1,00 2,51 

Nordeste 3,76 0 4,00 2,90 

Centro-Oeste 3,04 0 3,00 2,69 

Sudeste 4,66 0 5,00 2,93 

Sul 4,81 5 5,00 2,93 

Brasil 4,07 0 4 2,97 

  

 Na tabela 6, pode-se observar como o cenário nacional é de precarização e pouca 

expressão de ações de saúde mental na atenção básica. A região mais bem qualificada, 

segundo este indicador, foi a região Sul e mesmo assim sua média não atinge metade da 

nota máxima do índice. O desvio-padrão pode sugerir a discrepância entre as equipes, 

mas embora as regiões Sudeste e Sul possuam maiores médias, observa-se que também 

possuem os maiores desvios, logo, pode-se sugerir que há uma desigualdade mais 

acentuada nessas regiões.    

Como explicado também nas considerações metodológicas, os resultados desse 

índice foram categorizados de acordo com um campo semântico que estimulasse mais 

uma provocação contextualizadora à potência dessa equipe, do que necessariamente 

fosse taxá-la como “adequada” ou “inadequada” ou em julgamentos de “bom” ou 

“ruim”. Logo, categorizou-se da seguinte forma: crítica, muito frágil, frágil, potencial e 

muito potencial. Esta variável foi considerada como a classe (o desfecho) de nosso 

banco de dados. De início, observa-se nas proporções no Gráfico 14, como a presença 

de eSFs em situação potencial ou muito potencial é minoria em todo o Brasil. 
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Gráfico 13 – Categorização das Ações de Saúde Mental nas regiões e no Brasil.

 

 No Gráfico 13, observa-se a precária situação das equipes de saúde na região 

Norte, que possui mais da metade das equipes entre situações críticas e muito frágeis e 

apenas uma entre dez equipes não está em uma situação frágil. Este patamar se 

assemelha entre as regiões do Norte, Nordeste e Centro-oeste, onde menos de 20% das 

equipes estão em uma situação potencial.  

A experiência mais recente sobre índices na gestão do SUS é o Índice de 

Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS). Ele tem como objetivo avaliar o 

desempenho e cumprimento de seus princípios e diretrizes com base em indicadores 

calculados com dados de sistemas de informações nacionais. Também avalia sobre 

acesso e efetividade nos diferentes níveis de atenção e expressa essa avaliação por meio 

de indicadores simples e compostos. Ele se consolida como uma das partes integrantes 

de um complexo sistema de planejamento, monitoramento e avaliação, que servirá de 

base para a construção da Política de Monitoramento e Avaliação e do Sistema de 

Avaliação do SUS brasileiro.  

 A repercussão da comunidade acadêmica sobre esse índice foi negativa. Em 

síntese, o argumento é que as informações disponíveis são insuficientes para que os 

indicadores sejam de boa qualidade. “Se a ideia é avaliar o SUS, os números não são 
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universais, como é o sistema: faltam os dados relativos à cobertura do setor privado”, 

observa um pesquisador da área em reportagem de publicação em revista de jornalismo 

crítico e independente em saúde pública. Outra crítica é a falta de diálogo com outros 

bancos de dados nacionais como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. As 

réplicas ministeriais vão no sentido de que a caracterização dos municípios era feita em 

grupos homogêneos, pois assim, a avaliação teria uma melhor acurácia. No processo de 

construção foram escolhidos os dados que apresentaram menor grau de inconsistência e 

testados vários indicadores, visto que o objetivo da pesquisa era avaliar o quanto o SUS 

cumpre seus objetivos, utilizando como denominador toda a população brasileira. 

Houveram falhas sobre esse índice na comunicação à sociedade que ocasionaram forte 

repercussão na mídia, pois esta procurou explorar notícias abordando-o como um 

ranking entre municípios e estados (LAVOR, 2012). 

 Diante deste fato, Furtado et al (2013) provocam o quanto podem ser 

controversas as repercussões dessas iniciativas.  Como exposto, críticas surgiram desde 

a metodologia até mesmo à própria legitimidade da pesquisa.  Esses autores se 

pretenderam a apresentar e discutir as estratégias para o enfrentamento dos desafios ao 

desenvolvimento de instrumental avaliativo no campo da saúde mental, área pouco 

familiarizada com a abordagem, pois a tradição de indicadores em saúde mental é mais 

restrita quando comparada às outras áreas, como a atenção básica e a atenção hospitalar. 

Foi realizada através de um processo com caráter participativo, inserido num contexto 

de um curso com trabalhadores de CAPS III em um município brasileiro. O processo 

parece ter possibilitado deflagrar diferentes modos de operar a clínica e gestão. 

Iniciativas como essas são muito potenciais para mudanças nos modelos de atenção, 

podem inspirar futuras mudanças na construção do instrumento avaliativo do PMAQ. 
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5.2.2. Sistema de Apoio à Decisão sobre Saúde Mental na Atenção Básica 

 Os Sistemas de Apoio a Decisao dos quadros a seguir demonstram os perfis de 

ações de saúde mental, explicados nas considerações metodológicas, que relacionam as 

categorias e as questões, apresentando o perfil mais predominante. Salienta-se que a 

informação proveniente do PART nos mostra o conjunto de regras que são 

predominantes para alcançar cada uma das classificações, com isso, haverá células nos 

quadros que não são marcadas por afirmativas e negativas pois não foram elencadas nas 

regras geradas com maior numero de casos, como explicado nas considerações 

metodológicas. Algumas questões norteadoras podem conduzir a interpretação, por 

exemplo: 

- Quais as características do perfil de ações de equipes em fragilidade (frágil e muito 

frágil)? e em situação de potencialidade (potencial e muito potencial)? 

- Quais afirmativas são mais frequentes para que sejam valorizadas? 

- Quais negativas são mais frequentes para que sejam enfrentadas? 

- Com isso, o que pode ser levado em consideração para a construção das ações de 

educação permanente, do apoio matricial e institucional? 

 Os quadros que seguem abaixo mostram, à cada coluna, uma regra do conjunto 

do banco de dados da referida região, afirmativas ou negativas expostas pelas 

abreviações das perguntas nas linhas. A regra que é exposta é a que possui maior 

número de casos para aquela categoria.  
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   Quadro 8 - SAD para a Região Centro-Oeste 

Categoria Crítico 
Muito 

Frágil 
Frágil Potencial 

Muito 

Potencial 

Atendimento      

Historia de Vida 
    

 

Tempo Maior 
 

 
 

 
 

Grupos 
     

Prof SM     
 

Outras estratégias  
    

Preparo SM  
 

   

Ações AD  
    

Ações MedPsico 
 

    

Registro Graves 
 

    

Registro AD 
  

 
 

 

Registro MedPsico  
    

N da regra 316 186 69 53 15 

N Total 316 960 742 209 15 

Os dados apresentados no Quadro 8 podem ser interpretados da seguinte forma: 

o perfil mais comum de equipes em situação de muita fragilidade não realiza as 

estratégias de cuidado que levem em consideração a história de vida do usuário, 

dedicação de maior tempo à consulta e outras estratégias não citadas no questionário, ao 

todo 316 equipes estão com este escopo de práticas. Equipes em situação muito 

potencial, sobretudo, afirmam realizar estratégias com grupos, atendimentos com 

profissionais de saúde mental, além de uma consulta com tempo maior e outras 

estratégias não citadas, também  realizam ações com usuários de álcool e drogas e 

realizam registros de usuários crônicos de psicotrópicos (diazepínicos entre outros).  

 

S S S S 

S N N 

N 

N 

S S N N 

N 

S N N N 

S 

S S N N N 

S S N 

S S N N 
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Quadro 9 - SAD para a Região Nordeste 

Tipo Crítico 
Muito 

Frágil 
Frágil Potencial 

Muito 

Potencial 

Atendimento 
 

    

História de Vida  
    

Tempo Maior  
 

 

 

 

Grupos  
   

 

Prof SM  
  

 

 

Outras estratégias  
    

Preparo SM 
  

   

Ações AD  
 

 

  

AcoesMedPsico 
     

Registro Graves 
 

 
 

  

Registro AD 
    

 

Registro MedPsico    
 

 

N da regra 824 603 427 337 178 

N Total 1062 3882 4112 1538 178 

 

Podem-se observar, a partir do Quadro 9, as características mais predominantes 

das equipes de saúde da família que aderiram ao PMAQ na região nordeste, de acordo 

com a classificação construída neste estudo. É possível questionar, como já citado, qual 

o tipo de ação promoverá mudanças mais significativas no padrão de qualidade do 

cuidado em saúde mental? Observam-se quais ações possuíram maior frequência nas 

regras com maior número de casos (as únicas expostas), e neste caso, podem-se elencar 

as ações com usuários que fazem uso crônico de medicamentos psicotrópicos e a 

diversificação de outras estratégias, pode-se inferir que são mais cruciais para uma 

grande parcela de equipes na região Nordeste. 

S 

S N N N 

S S N 

S S S N N 

S S N 

N N 

S N N N 

S S S 

S N N 

S S 

S S S N 

N 
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Quadro 10 - Região Norte 

Tipo Crítico 
Muito 

frágil 
Frágil Potencial 

Muito 

Potencial 

Atendimento 
 

 
 

  

História de Vida  
    

Tempo Maior  
 

 

 

 

Grupos  
 

  

 

Prof SM  
    

Outras estratégias   
  

 

Preparo SM 
 

 

 
  

Ações AD  
 

 
  

AcoesMedPsico 
  

 
  

Registro Graves 
    

 

Registro AD 
 

  
 

 

Registro MedPsico   
 

  

N da regra 375 148 45 27 6 

N Total 489 933 615 118 6 

Na região Norte (Quadro 10), exposta no Quadro 10, pode-se perceber que o 

apoio de um profissional de saúde mental foi uma afirmativa presente na maioria das 

categorias, pode-se afirmar que neste caso houve uma implicação relevante para elevar 

os patamares de avaliação ora apresentado neste estudo, em especial, foi a afirmativa 

crucial para o alcance de uma situação muito potencial. As estratégias de consulta com 

tempo maior e trabalho em grupos foram relevantes para determinação de uma situação 

potencial, bem como os registros de usuários com transtornos graves e de álcool e 

outras drogas.  

 

S 

S N 

S S N N 

N N 

N 

N N 

N N 

S S S S 

S N 

S N 

S N 



92 

 

Quadro 11 - Região Sudeste 

Tipo Crítico Muito Frágil Frágil Potencial 
Muito 

Potencial 

Atendimento 
 

    

Historia de Vida      
Tempo Maior      

Grupos      
Prof SM      

Outras estratégias      

Preparo SM      
Ações AD      

AcoesMedPsico      
Registro Graves      

Registro AD      
Registro MedPsico      

N da regra 380 533 159 633 262 

N Total 553 2955 3997 2333 262 

 

Na região Sudeste (Quadro 11), a consideração da história de vida como uma 

estratégia de cuidado foi relevante nas regras mais gerais para equipes em situação 

frágil, potencial e muito potencial. A questão das ações conjuntas com um profissional 

de saúde mental foi a afirmativa que predominou entre equipes de situação muito frágil 

em meio à negativa referente à demais estratégias de cuidado e outras diversas ações. O 

preparo em saúde mental foi algo afirmado na maior parcela de equipes a partir do 

patamar de uma situação potencial. 

S S 

S N N 

S N N 

S N N 

S N N 

S N 

N N N 

S S 

S S N 

S N 

S S S N N 

N 
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Quadro 12 - Região Sul 

Tipo Crítico Muito frágil Frágil Potencial 
Muito 

Potencial 

Atendimento      

História de Vida      
Tempo Maior      

Grupos      
Prof SM      

Outras estratégias      
Preparo SM      

Ações AD      
AcoesMedPsico      
Registro Graves      

Registro AD      
Registro MedPsico      

N da regra 200 247 138 330 157 

N Total 200 1316 1791 1045 157 

 

 Na região Sul, a questão do apoio de um profissional de saúde mental foi 

novamente relevante em equipes em situação muito frágil, se assemelha às regiões 

Sudeste, Norte e Nordeste. A questão do registro de usuários AD é negada na maioria 

das regras mais gerais nas categorias críticas, muito frágeis e frágeis, só sendo 

confirmada nas potenciais. Isso pode subsidiar a decisão sobre a incorporação dessa 

ferramenta para qualificar a assistência à saúde mental nesta região. 

 

 

S 

S N N N 

S S N N 

S N 

S S N 
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Quadro 13 - Brasil 

Categoria Crítico 
Muito 

Frágil 
Frágil Potencial 

Muito 

Potencial 

Atendimento      

Historia de Vida  
 

 
  

Tempo Maior   
 

  

Grupos  
    

Prof SM  
   

 

Outras estratégias  
  

  

Realiza ao menos 

uma estratégia 
     

Preparo SM  
 

  
 

Ações AD   
  

 

Ações MedPsico  
 

 
  

Registro Graves 
 

 
  

 

Registro AD  
 

 
 

 

Registro MedPsico    
 

 

N da regra 1857 1537 884 1178 617 

N Total 2619 10046 11261 5235 617 

 

Pode-se analisar nos dados acima o perfil das equipes em relação a todo o Brasil, 

por suas categorias. A categoria potencial possui o maior número de casos abrangidos 

pela regra demonstrada, percebe-se que são equipes que realizam ações com usuários 

crônicos de medicamentos psicotrópicos, realizam algumas estratégias de cuidado, 

como levar em consideração a história de vida, trabalho em grupos e atendimento com 

S 

S N 
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S S N 
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S N 

N N 

S S S 
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S 

S S N 
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profissionais de saúde mental. O retrato da maior parcela das equipes muito potenciais 

no Brasil, se diferencia sobretudo pela afirmação referente ao preparo em saúde mental. 

O manejo com algoritmos oferece parâmetros que indicam a validade das regras 

geradas, como já explicado nas considerações metodológicas: o índice Kappa, a 

porcentagem de instâncias classificadas corretamente e a matriz de confusão. Segue no 

Apêndice B, um quadro com os resultados desses parâmetros extraídos na análise feita 

nesse estudo. Todos os índices Kappa foram superiores à 0.95, o que expressa um 

excelente grau de concordância, ou seja, a assertividade das regras geradas pelo 

algoritmo. Igualmente superiores foram todas as porcentagens de instâncias 

classificadas corretamente maiores que 97%. 

A importância dos achados do SAD, inicialmente, se demonstra por conseguir 

enxergar algo que a simples análise descritiva não seria capaz: os perfis de ações 

predominantes das equipes de acordo com classificações que as reuniram e com a 

amplitude do seu escopo de práticas.  

As aplicações do SAD apresentadas podem ser elencadas a partir de 

determinados questionamentos: Como agir no processo de trabalho de saúde mental na 

atenção básica no meu município/distrito/estado? Quais ações prioritárias devo induzir 

para abranger os desafios das equipes em situações mais frágeis? Quais ações mais 

frequentes nas equipes de maior potencial devo valorizar? 

O SAD pode ser utilizado tanto na esfera da gestão, nas tomadas de decisão no 

âmbito da atenção básica e da saúde mental, quanto pelo controle social, por 

movimentos sociais ou sindicatos, ou mesmo pelos trabalhadores, prestando subsídios 

para a educação permanente e apoio matricial. Diante de um diagnóstico inicial sobre a 

temática em determinado município, por exemplo, os agentes podem observar, de 

maneira rápida e dedutiva, características do processo de trabalho das equipes, 

possibilitando alavancar decisões sobre os primeiros passos de suas ações, por exemplo. 

 

5.3.FRAGILIDADES E DESAFIOS PARA A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

Uma das primeiras fragilidades encontradas nesse estudo são as discrepâncias 

regionais. Embora haja esforços a nível federal com o intuito de induzir o processo de 

mudança ao traçar políticas setoriais para o avanço e qualidade da cobertura da 
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estratégia saúde da família, Malta et al (2016) refletem que as disparidades regionais na 

atenção básica têm sido atribuídas à diversidade dos processos de gestão entre 

munícipios e estados brasileiros. Kessler et al (2015) relacionam à falta de capacitação 

dos profissionais de saúde na AB e ao frágil comprometimento de vontade política e 

conscientização de gestores municipais em relação à importância da progressiva 

implantação da cobertura da ESF. Giovanella et al (2009) concluem que isto está em 

face a disparidades inter e intra regionais e sobretudo relacionada as desigualdades da 

sociedade brasileira. 

A pesquisa realizada por Uchôa et al (2016) evidenciou que há uma relação entre 

acesso e condições socioeconômicas. Nessa perspectiva, diante do contexto de 

desigualdades e iniquidades sociais, observam-se limitações que comprometem a 

organização das ações de saúde das regiões referentes à dimensão da disponibilidade. 

Assim sendo, como aponta Pinheiro e Silva Junior (2009), faz-se necessário o cuidado 

com as diferenças, o respeito com as individualidades e particularidades dos usuários, 

assim como a garantia de acesso às diversas práticas terapêuticas e o direito das 

comunidades em participar ativamente das decisões sobre o cuidado em saúde. Foi 

possível constatar que o porte do município influencia na quantidade de ações 

desenvolvidas, uma vez que, quanto maior o porte, maior será a porcentagem de 

atividades realizadas (SEIDL et al, 2014). 

As caracterizações aqui expostas colaboram no debate sobre a dimensão técnico-

assistencial da Reforma Psiquiátrica de Paulo Amarante (2003) ao trazer importantes 

elementos de problematizações, como os conflitos entre poucas ofertas de consulta de 

saúde mental e a alta afirmação sobre atender pessoas em sofrimento psíquico entre as 

equipes. A maioria das equipes que afirmaram participar de ações de educação 

permanente relataram não ter preparo para atender pessoas em sofrimento psíquico, e 

ser mais frequente realizar registros do que ações educativas. 

Ao refletir sobre o atual cenário das práticas de saúde mental, a problemática do 

aumento do uso abusivo de psicofármacos na medicalização dos processos geracionais e 

dos conflitos cotidianos precisa estar nas reflexões, produções e formulações de 

qualquer um que se dedique a estudar a temática. Com isso, é importante considerar a 

potencialidade que as ações e registros de usuários de psicotrópicos tem para qualificar 

a continuidade do cuidado e de como essa situação está fragilizada entre as regiões do 

país (BEZERRA JUNIOR, 2011). 
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Fica exposto o desafio de incorporar temáticas de saúde mental nas ações de 

educação permanente e na reorientação das diretrizes curriculares nacionais. Com a 

perspectiva de que hajam rompimentos com o ideário que separa o corpo da mente, que 

se transversalise o vínculo e a escuta. Bem como estratégias de cuidado em saúde 

mental, para incorporar seja qual for a ação clínica ou educativa que se desenvolva na 

AB. 

Diversos autores abordaram a implicação de ações de saúde mental na atenção 

básica por meio de revisões de literatura, sobre as demandas de saúde mental, 

percepções e práticas dos profissionais, relações entre CAPS e ESF, experiências de 

agentes comunitários de saúde e as famílias dos usuários e atuação de psicólogos na 

ESF, como sistematizam SOUZA et al (2012). O presente estudo inova em trazer o 

cenário da implementação de ações de saúde mental na atenção básica a nível nacional e 

por regiões com uma metodologia quantitativa, em uma abordagem interdisciplinar. 

Tanaka e Ribeiro (2009) apontam como esse processo – em que pesam duas 

décadas de institucionalização da saúde como direito de todos e dever do Estado - ainda 

é uma realidade pouco frequente. Os resultados também concordam com as afirmações 

de Alves, Silvio e Costa (2012) em estudo sobre grandes metrópoles: a incorporação da 

saúde mental na APS ainda é incipiente.  

A tensão que ocorre ao implicar a noção de subjetividade no cuidado da atenção 

básica contribui para reflexões sobre suas próprias práticas: este pode ser um caminho a 

ser percorrido para a inclusão da Saúde Mental na Atenção Básica segundo os 

princípios da Reforma Psiquiátrica e Sanitária Brasileira. Na medida que esta questão 

fique em evidência nos serviços de saúde, o peso dos paradigmas biologicistas e 

médico-centrados, manicomiais e estigmatizantes, os modelos tradicionais e 

verticalizados de saúde, deslocam o problema do adoecimento para o psiquismo, 

prejudicando assim a construção de uma atenção integral na saúde (GAMA, ONOCKO-

CAMPOS, 2009). 

As disputas atuais enfrentam também um novo contexto do que se pode chamar 

“contra-fissura” por Lancetti (2012), que retrata como a sociedade civil e o estado 

tentam a todo custo – inclusive ao recriar espaços de privação de liberdade - responder 

de maneira urgente à problemática do uso abusivo de crack e outras drogas. Hoje se 

discute que a reação à reforma psiquiátrica reside na expansão e consolidação das 
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comunidades terapêuticas (CTs), que na sua maioria, reflete Pitta (2011), apenas oferece 

o enclausuramento do problema, ocupando a ausência do Estado que não consegue lidar 

com isso de maneira efetiva e eficaz.  

O retrocesso que se constrói nesses espaços é cruel. Assim como ocorreu na 

história da institucionalização da loucura e do louco, uma questão social como o 

consumo de drogas vem sendo enfrentada como questão de polícia. A pulsão pelo 

encarceramento se fundamenta neste ideário. Com isso, há uma problemática bastante 

séria quando as CTs são incorporadas nas RAPS e recebem recursos públicos: não é 

possível ser público, incluindo como dispositivo e o mantendo nos subterrâneos da 

sociedade (CFP, 2011). Este debate se contemporiza com as lutas contra a privatização 

da saúde, assim como foi exposto, entre outras considerações, em que há transferência 

direta de recursos públicos para entes privados através das Organizações Sociais. 

Percebe-se, de igual maneira, isto acontecer com o avanço das CTs. 

Relatórios de inspeção nacional de direitos humanos são realizados pelo 

Conselho Federal de Psicologia nestes espaços. No relatório mais recente, de 2011, 

conclui-se que a assistência ofertada na maioria desses lugares fundamenta-se em 

princípios que contradizem pressupostos da RPB, entre eles o respeito à cidadania dos 

usuários. Em síntese, são praticadas violações no direito de ir e vir, de liberdade de 

crença e trabalho forçado, não remunerado, sem sentido terapêutico. Nesse contexto, o 

relatório concorda com apontamentos feitos pela literatura e também neste estudo: é 

urgente e necessária a continuidade do processo de Reforma Psiquiátrica com ampliação 

e qualificação da rede de serviços de saúde.  

Refletindo à luz das dimensões da RPB de Amarante (1994), as CTs afetam a 

dimensão técnico-assistencial no retorno de tratamento de cunho moral, com foco na 

abstinência; no sócio-cultural por subjulgar a potência de vida dos sujeitos em seus 

territórios os levando ao isolamento social, bem como os atravessamentos de culpa e 

religião que se contrapõe à um cuidado no âmbito de serviços de saúde; na jurídico-

política por ser acolhida por agendas políticas conservadoras e reacionárias que as 

financiam, abrem brechas nas legislações, elegem suas próprias candidaturas ao 

legislativo, pressionando o executivo muitas vezes por judicializações; por fim, no 

teórico-conceitual pois esse conjunto de elementos as promovem como alternativa dita 

êxitosa no cuidado de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, 
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reforçando no imaginário da sociedade a persistência do isolamento como uma prática 

de cuidado. 

A atenção básica precisa se consolidar como porta de entrada para as demandas 

de quem faz uso abusivo de álcool e outras drogas, para disputar a consciência da 

população de que qualquer cidadão é sujeito de direitos e que o cuidado em saúde se faz 

em liberdade. 

A dinâmica dessas atividades e o necessário deslocamento sobre o território, é 

chamada de “Clínica Peripatética” por Lancetti (2006). Nesse deslocar, a posição ética 

de afirmação da promoção da vida abre portas para uma nova clínica que considere a 

complexidade invertida que - por estar no território geográfico e existencial do usuário - 

pode combinar diversos aspectos da subjetividade como a cultura, moradia, transporte 

público, lazer, redes sociais, espiritualidade, enquanto o modelo asilar de 

institucionalização oferta procedimentos que tendem à simplificação por ofertar 

isolamento do convívio familiar e comunitário. 

Em que pese a centralidade do papel institucional e político dos CAPS para a 

articulação da RAPS e a necessária Intersetorialidade, não deve haver limites restritos a 

implementação desses serviços, os CAPS são meio, caminho, estratégia, como 

problematiza Yasui (2010). No seu desafio de tecer em rede um cuidado que se aproprie 

do território, a articulação com a atenção básica se faz fundamental.  

Também merece destaque a importância do Apoio Matricial e de Equipes de 

Referência nesse contexto, pois são propostas que visam enfrentar a fragmentação da 

atenção à saúde e a fragilidade da responsabilidade sanitária. A sua implementação 

perpassa por desafios de caráter organizacionais, políticos e epistemológicos, como 

explica Cunha e Campos (2011), pois está implicada com mudanças nas relações de 

poder das organizações, com o horizonte de relações horizontais e processos decisórios 

democráticos, com valorização dos trabalhadores e de suas experiências.  

O estudo de Sobrinho et al (2014) observa, através de banco de dados do 1º ciclo 

do PMAQ, que as atividades de AM já são expressivas, no entanto, são desiguais, com 

ofertas mais fortalecidas em estados, cidades e regiões com maior desenvolvimento 

econômico. Os autores indicam que há um progressivo avanço sendo estruturado na 

AB, com indícios fortes de que contribui na melhoria da qualidade de vida da 

população. 
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Rizzotto (2014) alerta que, embora exista iniciativas e esforços para constituir 

equipes multiprofissionais na atenção básica, ainda não têm sido suficientes para 

promover as mudanças necessárias nas práticas de saúde. O trabalho de uma equipe 

multiprofissional é condição necessária para uma atenção integral à saúde.  

Bedrigow e Campos (2011) apontam que a maneira como o PMAQ se centra em 

indicadores de acesso e qualidade dificulta as mudanças do modelo procedimento-

médico-centrado. Esse estudo compartilha da preocupação de que haja certo 

descompasso entre o desejo de mudança dos modelos de atenção e as ferramentas 

oferecidas à nível da direção nacional do SUS. 

 Embora haja conotações negativas com a avaliação de serviços de saúde e que 

análises quantitativas tenham seus limites, é importante refletir que a mudança que 

queremos alcançar na Luta Antimanicomial e pelo Direito à Saúde tanto precisa 

perpassar o cotidiano e a mudança nas micropolíticas das relações sociais entre os 

sujeitos, quanto ser validada por meio de caracterizações, indicadores, progressos e 

evoluções de uma maneira abrangente, sensíveis, que dialoguem com os conceitos e 

complexidade do campo, pois são ferramentas para tomada de decisões na formulação e 

gestão de políticas públicas que precisam operar recursos, apontar especificidades 

regionais, reconhecer cenários nacionais e induzir mudanças por projetos, programas, 

leis, portarias, editais, etc, da maneira mais assertiva possível (BEZERRA JUNIOR, 

2011). 

5.4.CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

O percurso formativo do mestrado oportunizou inúmeras leituras de documentos 

oficiais e artigos da temática que, com o tempo, foram suscitando aos olhos lacunas 

muito importantes para discutir e problematizar os limites do instrumento de avaliação 

estudado. Ora, posto que o PMAQ é um programa-síntese da implementação das redes e 

da qualificação da atenção básica, ele deve estar alinhado com as proposições, 

princípios e diretrizes de demais políticas de saúde.  

O Relatório de gestão da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do MS traz a 

síntese das propostas e resultados que a gestão federal do SUS desenvolveu. No ano de 

2013 - recorte temporal utilizado -, verificamos os elementos no componente 

correspondente à Rede de Atenção Psicossocial. Destaca-se a emergência do Plano 

“Crack, é possível vencer”, tanto que, quando se expõe resultados relacionados à 
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atenção básica, implica a implementação dos Consultórios na Rua. Também, a criação 

do Caderno de Atenção Básica nº 34 (CAB 34) que trata sobre saúde mental. (BRASIL, 

2013).  

O ponto de partida desta reflexão é sobre a necessidade de um olhar sobre a 

atenção à população de rua realizada pelas eSF/eAB, no contexto que recentemente 

houve a assimilação das equipes de Consultório na Rua para Atenção Básica. É 

essencial que um programa que alcança a dimensão do PMAQ consiga promover o 

fortalecimento dessa política. Neste processo, é necessário incorporar questões que 

entendam se as equipes de atenção básica e consultório na rua se conhecem, se atuam 

em conjunto e que tipo de ações conjuntas realizam.  

 O CAB 34 é um robusto documento, com um tom problematizador na escrita, 

que discute conceitos e casos comuns na atenção básica. Ao longo do documento, são 

expostas algumas ferramentas que merecem destaque por serem viáveis de se incorporar 

aos questionamentos na dimensão de atenção à pessoa com sofrimento psíquico. São 

apresentadas duas questões importantes que contribuem na operacionalização das ações 

de saúde mental na atenção básica: o Projeto Terapêutico Singular e a Abordagem com 

Redução de Danos.  

 Este mesmo documento, ao discorrer sobre intervenções em SM/AB, aponta que 

podem e devem ser realizadas por todos os profissionais de saúde, com um objetivo que 

entenda o território e a relação de vínculo da equipe com os usuários.  

 Outro documento oficial reflete alguns elementos que alimentam a crítica sobre 

as lacunas presentes no atual instrumento é o Guia Prático de Matriciamento em Saúde 

Mental (2011). Entre as “intervenções em saúde mental na atenção primária” que são 

elencadas, destaca-se a abordagem familiar que, para além da saúde mental, merece 

uma atenção particular pela implementação de uma estratégia de saúde da família, que 

desde o seu início considera a família e o seu espaço social como núcleo básico das 

práticas de cuidado. Logo, que se inspire reformulações que qualifiquem as informações 

nacionais sobre a abordagem familiar. 

 Desde 2007 também foi criado o dispositivo das Equipes Matriciais de 

Referência em Saúde Mental, iniciado por articulação entre gestões que estariam 

implicadas no apoio matricial, na articulação entre os dispositivos da rede, na retaguarda 

técnico assistencial desta temática e no suporte a construção de projetos terapêuticos 

singulares. Esta foi uma ação demonstrada no relatório da Coordenação Nacional de 

Saúde Mental entre 2003 e 2006, no entanto, não aparece no relatório citado no início 
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desta seção, que é mais recente. Diante da escassez de informação sobre este formato de 

apoio matricial, bem como outros promovidos pelas equipes NASF, CAPS, entre outras, 

se faz importante questionar a especificação dos formatos de apoio matricial para 

podermos analisar o desenvolvimento da implantação da Rede de Atenção Psicossocial 

(BRASIL, 2007). 

 Considerando estudos que confirmam a relação entre sofrer violência e 

sofrimento mental atravessadas pela questão de gênero, surge uma categoria de análise 

essencial para a compreensão das implicações nos determinantes sociais de saúde. A 

violência contra a mulher possui certas regularidades entre os estudos da temática, como 

sistematiza SILVA et al (2013), que se situam no campo das vivências cotidianas, quais 

sejam:  

“Relações familiares, especialmente, a relação conjugal, com o 

envolvimento das questões de gênero; a maternidade, com 

ênfase a impossibilidade de exercer a função de mãe, devido a 

infertilidade; a jornada de trabalho dupla; as preocupações 

imagéticas com o corpo e suas representações sociais; as 

consequências sociais, econômicas, familiares e físicas 

provenientes de situações crônicas, como o envelhecimento 

e/ou uma doença infecto contagiosa como HIV/AIDS. ” 

(SILVA et al, 2013) 
 

Em outros atores que estudaram a temática com usuários do sexo masculino, 

essa relação mostrou ser influenciada pela presença de uso de substância psicoativa, o 

que deve ser mais trabalhado pelos serviços de saúde. De modo geral, há uma 

concordância nos artigos estudados sobre o tema, que é essencial a interface do debate 

sobre violências na atenção básica, com habilidade para reconhecimento, acolhimento e 

estratégias de cuidado para lidar com situações de violências que sejam articuladas e 

promovidas por ações de educação permanente e apoio matricial (ALBUQUERQUE, 

BARROS E SCHRAIBER, 2013; OLIVEIRA, JORGE, 2007). 

 Historicamente, há confluências e divergências na relação entre as políticas de 

saúde da pessoa com deficiência e com transtornos mentais e usuários de álcool e 

drogas. Um exemplo em expansão neste contexto, é a questão do autismo. Neste debate, 

o documento oficial do Ministério da Saúde sobre a Linha de Cuidado - referente à 

pessoa portadora de transtornos do espectro do autismo -, em seção destinada à atenção 

básica, discorre sobre a importância da AB para a garantia do acesso, pela questão 

territorial e longitudinalidade do cuidado junto às famílias. Essas famílias devem 

encontrar na AB a possibilidade mais imediata de apoio à saúde integral da criança, bem 

como diagnóstico, prevenção de agravos e coordenação da oferta de reabilitação, 
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informações sobre ações e registros, bem como percepção sobre o preparo para este tipo 

de cuidado deveriam compor o instrumento avaliativo para possibilitar a avaliação da 

implementação dessa linha de cuidado (BEZERRA JUNIOR, 2011; BRASIL, 2013). 

 A Terapia Comunitária Integrativa é uma prática nacionalmente conhecida e se 

caracteriza por ser um espaço de acolhimento, com partilhas de sofrimentos e sabedoria 

de vida, em uma dinâmica circular e horizontal. Essa prática é defendida por vários 

autores, dentre eles Rocha, et al (2013), como uma estratégia de apoio à saúde mental 

da população, podendo ser incluída como estratégias de cuidado em saúde mental.  

 O exercício de diálogo entre as diversas temáticas que se inserem na 

complexidade do campo da saúde mental e que poderiam ser abordadas de maneira mais 

qualificada no instrumento de avaliação externa é extenso. Ainda pode-se identificar 

lacunas relacionadas ao Território, Atenção à crise, Redução de Danos, Violência e 

Violência Doméstica, Saúde Mental Infanto-Juvenil, Álcool e drogas na infância e 

adolescência, enfoques de gênero, raça e orientação sexual.  

 Por fim, ressalta-se a versão do instrumento de avaliação externa do 3º ciclo do 

PMAQ que já está disponível. Nela houve redução das questões sobre saúde mental, 

restrigindo-se à ações e registros entre usuários crônicos de psicotrópicos, álcool e 

drogas. Embora o PMAQ não seja direcionado apenas à esta temática, essa ação limita 

uma diversidade de olhares sobre a saúde mental na atenção básica que poderiam ser 

oferecidas por esse programa aos pesquisadores e a sociedade brasileira, bem como, 

legitima a percepção de que as ações de saúde mental estejam apenas vinculadas a ações 

específicas e usuários específicos, o que prejudica a disputa de consciência dos aspectos 

socioculturais e técnico-assistenciais da Reforma Psiquiátrica Brasileira (BRASIL, 

2016). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise aqui exposta traz um panorama de um breve resgate histórico, 

conceitos e fatores determinantes neste processo. Esses elementos são importantes para 

evidenciar que a situação de ações de saúde mental que uma equipe de atenção básica 

realiza, qualquer que seja o lugar do país, não é algo isolado da conjuntura, nem 

desconectado da trajetória histórica que vem se desenvolvendo. A forma como uma 

equipe atua é dinâmica, de acordo com a realidade do território, implicada com a 

vontade política da gestão, influenciada pelas políticas e programas nacionais, que são 

frutos de disputa entre projetos de sociedade e agendas políticas de entidades, 

associações e movimentos sociais, como fora exposto. 

O presente estudo retrata perfis de escopo de ações de saúde mental que as 

equipes da atenção básica realizam no Brasil. As evidências observadas nos resultados 

concordam com outros estudos na literatura da área. A maioria das unidades de saúde 

não realizam um escopo mínimo de ações e registros de saúde mental. Apenas atendem 

aos usuários de saúde mental, mas carecem de ações destinadas à usuários em uso 

abusivo de álcool e outras drogas, de medicamentos psicotrópicos, tão pouco realiza os 

registros sobre eles.  Com esses achados, se expõe um cenário desafiador na ampliação 

e consolidação da Estratégia Saúde da Família e das Reformas Sanitária e Psiquiátrica 

Brasileira. 

No Brasil, sete entre cada dez equipes estão em situação de fragilidade, muita 

fragilidade ou criticidade em sua assistência à saúde mental. Diante disso, pode-se 

afirmar que o grau de implementação de ações de saúde mental no país requer 

progressivamente atenção das políticas públicas para avançar na consolidação da 

Reforma Psiquiátrica através do cuidado territorializado, como defendido em seus 

princípios. 

  A ferramenta apresentada pode subsidiar a tomada de decisões sobre alocação 

de recursos, formulação de planejamento estratégico, reorientação de ações de apoio 

matricial e institucional e condução de prioridades de educação permanente. Pode-se 

mediar o enfrentamento de determinadas dificuldades e o fortalecimento e consolidação 

de outras ações.  
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A partir do SAD, por exemplo, no âmbito da gestão da atenção básica, as 

variáveis que possuíram mais afirmativas e negativas nas regras podem ser alvo de 

ações prioritárias. Por exemplo, pode-se priorizar a implementação de registros sobre 

álcool e drogas se esta for uma ação que a sua negativa apareceu com mais frequência 

nas categorias de fragilidade, isto é, é uma ação que abrange um maior número de 

equipes que precisam de melhoria na sua coordenação do cuidado. Ações que foram 

tiveram as suas afirmações relevantes o bastante para aparecer nas regras apresentadas 

no SAD, podem induzir prioridades para ações de fortalecimento e valorização através 

das ações de apoio institucional, matricial e educação permanente. 

O presente trabalho apresenta algumas limitações: a análise descritiva sobre as 

ações teve uma delimitação de variáveis de interesse. Futuros estudos podem avançar o 

olhar sobre a SM/AB incorporando a análise sobre demais variáveis como as do apoio 

matricial e a atuação e composição das equipes do Núcleo de Saúde da Família nesse 

contexto, bem como, articular olhares com ações de promoção de saúde, educação em 

saúde e práticas integrativas e complementares. A elaboração do Sistema de Apoio à 

Decisão também apresenta intrínsecos limites, pois este não pode ser utilizado de 

maneira artificial, distante do diálogo com as equipes e a realidade dos territórios. 

Por fim, não há como sustentar a luta ideológica, cultural, assistencial e ético-

política que defenda uma proposta assistencial se não temos como dar evidências de 

suas características, desenvolvimento e resultados. A superação de um modelo restrito à 

prescrições e encaminhamentos é urgente, o atravessamento da saúde mental em todas 

as ações é um horizonte, o acolhimento ao sofrimento psíquico deve fazer parte do 

cotidiano e através de uma cultura de avaliação reorientar mudanças necessárias nos 

processos de trabalho. O fortalecimento das Reformas Sanitária e Psiquiátrica Brasileira 

certamente passam pela ampliação das ações de saúde mental na atenção básica. 
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APÊNDICE A – Resultados – Saídas do PART com maior número de casos por categoria, por região e no Brasil– 2012 

 

Região/ 

Categoria 
Crítico Muito Frágil Frágil Potencial Muito Potencial 

Brasil 

II_23_6_RegistroGraves = Nao: 
Critico (1857.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao: 
Muito_Fragil (1537.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim 
AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim: Fragil 
(884.0) 
 
 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim: 
Potencial (1178.0) 
 

II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_5_Preparo = Sim AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim: 
Muito_Potencial (617.0) 
 

Centro-

Oeste 

II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_6_RegistroGraves = Nao AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Nao: 
Critico (316.0/1.0) 
 

II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim 
AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao: 
Muito_Fragil (186.0/1.0) 
 

II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim 
AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao: 
Fragil (69.0) 
 

II_23_9_RegistroMedPsico = Sim 
AND 
II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim: Potencial 
(53.0) 
 

II_23_4_5_OutrasEstrategias = Sim 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim: 
Muito_Potencial (15.0) 
 

Nordeste 

II_23_1_Atendimento = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_6_RegistroGraves = Nao: 
Critico (824.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao: 
Muito_Fragil (603.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim: Fragil 
(427.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim: 
Potencial (337.0) 
 

II_23_4_5_OutrasEstrategias = Sim 
AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim: 
Muito_Potencial (178.0) 
 

Norte 
II_23_1_Atendimento = Nao AND 
II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 

II_23_6_RegistroGraves = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 

II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim AND 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 

II_23_4_4_ProfSM = Sim: 
Muito_Potencial (6.0/1.0) 
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II_23_6_RegistroGraves = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao: 
Critico (375.0) 
 

II_23_4_1_TempoMaior = Nao 
AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao: 
Muito_Fragil (148.0/1.0) 
 

II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_1_Atendimento = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim 
AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim: Fragil 
(45.0) 
 

AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim: 
Potencial (27.0) 
 

Sudeste 

II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_1_Atendimento = Nao AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_6_RegistroGraves = Nao AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao: Critico 
(380.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Nao 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao: 
Muito_Fragil (533.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_6_RegistroGraves = Nao AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim: 
Fragil (159.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim 
AND 
II_23_5_Preparo = Sim: Potencial 
(633.0/2.0) 
 

II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim: 
Muito_Potencial (262.0) 
 

Sul 

II_23_4_1_TempoMaior = Nao AND 
II_23_4_4_ProfSM = Nao AND 
II_23_5_Preparo = Nao AND 
II_23_6_RegistroGraves = Nao AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao: Critico 
(200.0) 

II_23_10_AcoesMedPsico = Nao 
AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Nao AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Nao 
AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_6_RegistroGraves = Nao: 
Muito_Fragil (247.0) 
 

 

II_23_10_AcoesMedPsico = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Nao AND 
II_23_4_2_HistoriadeVida = Sim AND 
II_23_4_3_Grupos = Nao AND 
II_23_4_1_TempoMaior = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao: 
Fragil (138.0/1.0) 
 
 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_7_RegistroAD = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Nao 
AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_5_Preparo = Sim AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim: Potencial 
(330.0/1.0) 
 

II_23_4_3_Grupos = Sim AND 
II_23_4_5_OutrasEstrategias = Sim 
AND 
II_23_8_AcoesAD = Sim AND 
II_23_4_4_ProfSM = Sim AND 
II_23_9_RegistroMedPsico = Sim AND 
II_23_6_RegistroGraves = Sim: 
Muito_Potencial (157.0) 
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APÊNDICE B – Parâmetros das regras, Kappa e % de acertos do PART 

Região 
N. 

Regras 
Kappa 

% 

instância

s corretas 

Matriz de Confusão 

Região 
N. 

Regras 
Kappa 

% 

instância

s corretas 

Matriz de Confusão 

Norte 72 0.9137 
94.1544 

% 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   c   d   e   <-- classified as 

 315   0   0   0   0 |   a = Critico 

   1 923  36   0   0 |   b = Muito_Fragil 

   0  47 677  18   0 |   c = Fragil 

   0   0  26 180   3 |   d = Potencial 

   0   0   0   0  15 |   e = Muito_Potencial 

Sul 75 0.9802 
98.5141

% 

=== Confusion Matrix === 

 

    a    b    c    d    e   <-- classified as 

  679    0    0    0    0 |    a = Critico 

    0 1111   11    0    0 |    b =Muito_Fragil 

    0   37 1432   12    0 |    c = Fragil 

    0    0    7 1063    0 |    d = Potencial 

    0    0    0    0  157 |    e =Muito_Potencial 

Centro-

Oeste 
72 0.9137 

94.1544 

% 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   c   d   e   <-- classified as 

 315   0   0   0   0 |   a = Critico 

   1 923  36   0   0 |   b = Muito_Fragil 

   0  47 677  18   0 |   c = Fragil 

   0   0  26 180   3 |   d = Potencial 

   0   0   0   0  15 |   e = Muito_Potencial 

Nordeste 88 0.9919 
99.3964

% 

=== Confusion Matrix === 

 

a   b   c   d   e   <-- classified as 

868   0   0   0   0 |   a = Critico 

0 434  14   0   0 |   b = Muito_Fragil 

0  21 342   4   0 |   c = Fragil 

0   0   5 100   6 |   d = Potencial 

0   0   0   0   5 |   e = Muito_Potencial 

Sudeste 89 0.9894 
99.2079

% 

=== Confusion Matrix === 

 

    a    b    c    d    e   <-- classified as 

 1762    0    0    0    0 |    a = Critico 

    0 2372   28    1    0 |    b = Muito_Fragil 

    0   30 3321    9    0 |    c = Fragil 

    0    0   12 2303    0 |    d = Potencial 

    0    0    0    0  262 |    e = Muito_Potencial 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética 

 

 
 


