
OLHARES PARA A SAÚDE MENTAL DA GERÊNCIA DISTRITAL 

GLÓRIA/CRUZEIRO/CRISTAL A PARTIR DO PMAQ-AB 

• METODOLOGIA  

 Os dados utilizados foram obtidos junto ao banco de dados do programa através das questões referentes 

à Saúde Mental do PMAQ-AB, respondidas pelas equipes de saúde da Gerência Distrital 

Glória/Cruzeiro/Cristal de Porto Alegre/RS no 1º e 2º ciclo do PMAQ-AB. Os dados foram analisados a 

partir de método descritivo.  
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Como são agendadas as consultas para pessoas com transtorno mental ou sofrimento psíquico? 

1º CICLO 2º CICLO 

agendamento em qualquer dia da semana e em qualquer horário 4 4 

agendamento em dia específicos fixos em até três dias na semana 1 0 

 agendamento em dias específicos em mais de três dias na semana 0 2 

A equipe utiliza alguma estratégia específica para cuidar destes casos: 

1º CICLO 2º CICLO 

consulta específica com tempo maior  3 4 

realizam registro da história de vida destes usuários; 5 4 

atendimento em grupo  2 2 

o atendimento com profissionais de saúde mental.   3 5 

A equipe teve preparação para o atendimento dos 

usuários com transtorno mental/sofrimento 

psíquico? 

A equipe de AB possui registro dos  

 usuários com necessidade decorrente do uso de 

crack, álcool e outras drogas? 

•  INTRODUÇÃO 

A Atenção Básica (AB) estabelece vínculo entre o profissional e o usuário, com isso, as ofertas de ações 

em saúde mental são extremamente importantes, se voltadas para a necessidade da comunidade. 

• OBJETIVO 

Descrever o resultado das questões referentes à Saúde Mental do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), respondidas pelas equipes de saúde da Gerência 

Distrital Glória/Cruzeiro/Cristal de Porto Alegre/RS no 1º e 2º ciclo do PMAQ-AB.  

 

• RESULTADOS 

A equipe de AB possui registro do número de casos mais graves de 

usuários com transtorno mental/ sofrimento psíquico?  
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2 2 
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1º CICLO 2º CICLO 

1 0 
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1º CICLO 2º CICLO 

1 5 


