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INTRODUÇÃO 

 

Este projeto é parte integrante da dissertação de mestrado do curso de 

Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços, da 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta 

pesquisadora tem como linha de pesquisa Política, Planejamento e Avaliação em 

Saúde e foi orientada pela professora doutora Mirela Castro Santos Camargos. 

 A dissertação teve como objetivo geral, avaliar a cobertura dos Centros de 

Atenção Psicossocial de Minas Gerais, em suas diversas modalidades, apontando 

possíveis vazios assistenciais. Por objetivos específicos: avaliar e comparar a taxa 

de cobertura dos CAPS (todas as modalidades) em 2011, antes da pactuação da 

Rede de Atenção Psicossocial, com a de 2018, tendo como base a Portaria de 

Consolidação 3/2017; analisar a distribuição da taxa de CAPS por microrregião e 

macrorregião e comparar a taxa de internação em hospitais gerais e 

especializados de 2008 a 2018, verificando se ela está associada (positiva ou 

negativamente) com o crescimento da taxa de cobertura de CAPS em Minas 

Gerais.  

Este projeto visa descrever a realização dos vídeos que foram produzidos 

por esta pesquisadora, com a finalidade de que o conhecimento adquirido com a 

pesquisa possa ser divulgado e utilizado por gestores de saúde, técnicos e 

estudiosos.  

 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste projeto é descrever a produção de 13 vídeos que foram 

produzidos por esta pesquisadora, no intuito de apresentar, divulgar e 

disponibilizar os dados da pesquisa para gestores de saúde, técnicos e outras 

pessoas que tenham interesse sobre o assunto. Os vídeos poderão ser utilizados 

como material de apoio e para dar continuidade aos avanços da Política de Saúde 

Mental tanto no estado de Minas Gerais como em nível nacional. 

 

METODOLOGIA 

 

 Foram produzidos um total de 13 vídeos de curta duração (cerca de 5 



minutos cada), sendo um por macrorregião de saúde, apresentando os principais 

resultados encontrados.  

 

Os vídeos foram disponibilizados por meio do YouTube, após aprovação da 

banca. 

 A escolha em produzir os vídeos se deu pelo fato de formato ser de fácil 

assimilação, possibilitando o compartilhamento pelos usuários em redes sociais e 

pelo conteúdo ser disponibilizado em uma plataforma interativa, atingir um número 

maior de pessoas interessadas e gerar maior engajamento. 

 

LINK PARA ACESSO AO CANAL: SAÚDE MENTAL EM FOCO 

 Foi criado um canal no YouTube, cujo nome é Saúde Mental em Foco. Para 

acessar. Os interessados devem entrar no link:  

https://www.youtube.com/channel/UC0SPPc6xLQs82q2qcHTPkCw/ 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredita-se que a divulgação dos resultados da pesquisa que teve por 

objetivo, avaliar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial de Minas Gerais, 

em suas diversas modalidades, apontando possíveis vazios assistenciais, por meio 

dos vídeos, possa ser mais uma ferramenta de apoio à gestão, que terá mais 

dados para discutir e pactuar este dispositivo, que é estratégico na Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). 
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