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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A principal porta de entrada aos serviços de saúde se da a partir do acesso de pessoas ao

sistema da atenção básica, que se caracteriza por uma série de ações de saúde, na esfera

individual e coletiva, que inclui a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com

o objetivo de desenvolver uma atenção integral que eleve positivamente na situação da

comunidade.

Desenvolve-se com a participação continuada do cuidado, da integralidade, da atenção, bem

como a responsabilidade da humanização, da equidade e da participação social.

Neste sentido, buscando um melhor funcionamento das redes de atenção à saúde, e assim

ofertar uma participação no cuidado que é sempre necessário, ser resolutiva, identificar

riscos, necessidades e demandas de saúde, tendo por finalidade recuperar, manter e

promover a autonomia e independência da pessoa por meio de medidas individuais e

coletivas de saúde.

Objetivos

Garantir o direito ao acesso dos pacientes e familiares que se encontram em sofrimento

psíquico ao tratamento em Saúde Mental, visando o bem estar e cuidados com base nos

recursos que a comunidade oferece.

Objetivo Específico

? Potencializar a valorização da vida;

? Eliminar a vulnerabilidade de pacientes que se encontram em sofrimento psíquico e

familiares em situação de risco social;

? Contribuir para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, nas suas muitas

necessidades de cuidado, inclusive considerando aspectos socioafetivos;

? Fortalecer a rede de proteção com um perfil dinâmico e permanente para construção de



atividades e contribuir com uma intervenção com a família nas suas muitas necessidades;

? Fazer estudo de caso diante da complexidade apresentada, uma vez que vamos lidar com

diferentes atores sociais.

Metodologia

Destaca-se a saúde mental na atenção básica, embora o município não tenha Centro de

Atendimento Psicossocial(CAPS), inicia-se com uma Equipe de Referência em Saúde Mental

composta por um profissional psiquiatra, duas psicólogas e uma assistente social na oferta

do serviço à população no ambulatório do Município de Atílio Vivácqua(Walter Machado), a

forma de acesso se dá através de encaminhamentos realizados pelas equipes das unidades

básicas de saúde, e demandas identificadas no ambulatório municipal.

A realização do serviço é por meio de consultas psiquiátricas, atendimentos psicossociais e

individuais, grupo psicossocial, atendimentos em grupos de UBS, visitas domiciliares,

elaboração de relatório, articulação com rede de apoio.

No que diz respeito, para o Município de Atílio Vivácqua o serviço ofertado foi um ganho para

população, uma vez que tivemos que enfrentar os desafios impostos pela COVID19, onde

constatamos um aumento expressivo de pessoas com problemas relacionado a saúde

mental, de uma forma repentina vivenciamos circunstâncias adversas como medo,

insegurança, isolamento social, que fortemente impactaram os nossos ideais de bem-estar e

realizações.

Falar de Saúde Mental nesse contexto o qual estamos vivendo é extremamente oportuno, em

meio a este cenário de aflição e situações de dor, onde muitas famílias se encontram

enlutadas e sem saber como lidar com tudo que bruscamente nos foi arrancado.

Em um momento de incertezas e crise, precisamos olhar para nós mesmos

Resultados

Foi realizado com as agentes comunitárias de saúde (ACS) uma pesquisa de satisfação,

onde foram abordados sobre o desenvolvimento do projeto, a maioria respondeu que o

resultado foi satisfatório e que contribuiu com o avanço do trabalho com as famílias na

conscientização no que se refere ao cuidado desses pacientes.

As famílias se sentem acolhidas pela equipe de saúde mental, isso demonstra algo positivo

no trabalho diário com os pacientes em atendimento com sofrimento psíquico, assegurando

as condições de interação social para uma convivência familiar mais harmônica e segura.

Conclusões

O acesso ao serviço de saúde mental acontece mediante a identificação e encaminhamento



dos casos por meio da equipe de Estratégia de Saúde da Família. Atualmente o Município

possui uma equipe de referência em saúde mental composta por um psiquiatra, duas

psicólogas e uma assistente social, onde é ofertado o acompanhamento individual, domiciliar

e coletivo ao paciente e seus respectivos familiares, procurando atentar-se ao atendimento

do paciente nos diversos âmbitos de seu sofrimento psíquico, no aspecto de atender a

integralidade do cuidado.

A equipe de saúde mental procura promover ações que permeiam as redes de atenção

primária e outras redes intersetoriais, promovendo a conquista da autonomia do usuário que

vivência um transtorno mental, além de sua inserção social, inclusive diminuir o número de

internações em clínicas psiquiátricas.

Entretanto com a equipe de referência em saúde mental no município de Atílio Vivácqua,

podemos divulgar as ações em saúde mental envolvendo todas as redes, Conselho Tutelar,

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de

Assistência Social (CREAS), Educação, promovendo capacitações, promoção e proteção da

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamen

Palavras-Chave

Saúde Mental; Pessoal de Saúde; Serviços de Saúde.
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