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ATENÇÃO AO PORTADOR DE TRANSTORNO 
PSÍQUICO: A VISÃO DOS ENFERMEIROS EM 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

RESUMO 

A enfermagem na atenção primária deve assistir o portador de sofrimento 
psíquico de acordo com os aportes teóricos da re-forma psiquiátrica bem 
como os princípios e diretrizes do SUS. Objetivou-se conhecer a percepção e 
a prática dos enfermeiros em relação à assistência de enfermagem em Saúde 
Mental na Estratégia Saúde da Família. Optou-se por uma abordagem 
qualitativa e a análise de conteúdo foi a técnica escolhida para análise dos 
resultados, a qual originou duas categorias temáticas: assistência de 
enfermagem em saúde mental e ações de saúde mental nas Unidades de 
Saúde da Família. Identifica-se que a inclusão da saúde mental na atenção 
básica caminha a passos lentos uma vez que as ações ainda são centradas no 
modelo biomédico. Evidencia-se a necessidade da práxis de uma 
enfermagem em conformidade com os princípios da reforma psiquiátrica e 
com a política nacional de saúde mental. 

Palavras-Chave: saúde mental; enfermagem; saúde da família; pesquisa 
qualitativa; atenção primária. 

ABSTRACT 

Nursing in primary care should assist the patient with psycho-logical 
distress according to the theoretical contributions of psychiatric reformand 
the principles and guidelines of the SUS. The objective was to investigate the 
perception and practice of nurses regarding nursing care in Mental Health in 
the Family Health Strategy. We chose a qualitative approach in which 
subjects were six nurses working in Family Health Strategy. Content analysis 
was the technique chosen to analyze the results, which led to twothematic 
categories: nursing care in mental health and mental health services in 
Family Health Units. We find that the inclusion of mental health in primary 
care walk at a slow pace since theactions are still focused on the biomedical 
model. This study highlights the need for anursing practice in accordance 
with the principles of psychiatric reform and the national policy on mental 
health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como um novo modelo de atenção à saúde 

centrada na lógica da vigilância em saúde, com a proposta de cuidado à família e à 

comunidade, através das ações de promoção e recuperação da saúde e prevenção de 

doenças. É considerado uma das formas de se configurar os pressupostos de reforma 

sanitária da década de 70, a qual luta pela defesa da saúde coletiva, equidade da 

assistência e do protagonismo social de trabalhadores e usuários do sistema de saúde 

(MALTA; SANTOS, 2003). 

Contemporânea à evolução das ações de saúde na década de 70 até os dias de 

hoje, a reforma psiquiátrica emerge como um movimento que possibilitou mudanças no 

modelo de atenção à saúde mental, através de um novo modo de assistir o indivíduo bem 

como uma mudança cultural entre os profissionais de saúde, e toda a população (BRASIL, 

2005). Caracteriza-se pela atenção à saúde mental através de modelos substitutivos e de 

base comunitária integrado com suas redes sociais, preponderando à manutenção do 

doente em seu meio social livre de danos decorrentes do pré-conceito com o portador de 

transtorno mantel (BRÊDA; AUGUSTO, 2003). 

Em 2001 o Ministério da Saúde decide pela incorporação da atenção em saúde 

mental na atenção básica, objetivando que tais profissionais devem compreender a 

realidade da família do portador de transtorno psíquico bem como promover sua inserção 

social na comunidade (BRASIL, 2003). 

A demanda de saúde mental na atenção básica é caracterizada por problemas 

associados ao uso prejudicial de álcool e de outras drogas ilícitas, assistência programada 

aos egressos de hospitais psiquiátricos, pela violência e pela exclusão social, além do 

acompanhamento de usuários do serviço sejam eles em acompanhamento ou não com o 

serviço especializado (DIMENSTEIN et al., 2005). 

A identificação e o acompanhamento dessas situações, incorporados às 

atividades que as equipes de atenção básica desenvolvem, são fundamentais para a 

superação do modelo psiquiátrico medicalizante e hospitalar de cuidados em saúde 

mental. 

Para Buchele e outros (2006), a formação de vínculo, a família como foco do 

cuidado, a mudança de um modelo hospitalocêntrico para uma rede de serviços 

descentralizada integrando os serviços de saúde, fortalecem a inclusão das ações de saúde 

mental na Estratégia Saúde da Família. Esse mesmo autor ressalta que esse modelo ainda 

é visto como um desafio no campo de articulação entre a saúde mental e atenção básica. 
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A mudança de paradigma ainda não foi efetiva em sua grande maioria, e muitas 

vezes ainda encontramos ações caracterizadas pelo modelo biomédico, encaminhamentos 

ao serviço especializado além de atendimentos centrados na doença, e não nas 

necessidades do indivíduo. (BRÊDA; AUGUSTO, 2003). 

Pensar na prática profissional da enfermagem na perspectiva desse enfoque na 

saúde mental, no contexto da atual política nacional de saúde mental, é um convite à 

reflexão sobre a práxis e a compreensão dos enfermeiros em relação à assistência de 

enfermagem em saúde mental no âmbito da ESF (SILVA et al., 2004). 

O presente artigo tem como objetivo conhecer a percepção e as ações 

desenvolvidas pelos enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família em relação à 

assistência ao portador de transtorno psíquico na atenção básica. 

2. METODOLOGIA 

Através de uma abordagem qualitativa, o estudo teve como sujeitos, enfermeiros atuantes 

em Unidades de Saúde da Família de um município no interior do estado de São Paulo, 

no Vale do Paraíba. Essa abordagem possibilita explorar o tema em questão a partir da 

análise do universo de significados: motivos, crenças, valores e atitudes dos sujeitos. 

Ambos não somente quantificáveis e sim compreendidos através de realidades 

vivenciadas (MINAYO; HARTZ, 2000). 

A coleta de dados ocorreu através da entrevista semi-estruturada com duas 

questões norteadoras. Essa técnica é fundamental quando se deseja compreender crenças 

e valores de um universo social específico, permitindo ao pesquisador coletar indícios dos 

modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa a realidade em estudo 

(DUARTE, 2004). 

A análise dos dados ocorreu pautada no referencial de Bardin (1979) 

denominado análise de conteúdo. Consiste em uma análise da comunicação através de 

procedimentos sistemáticos e descritivos preocupados não com a quantidade de sujeitos e 

sim com o conteúdo das mensagens, as quais permeiam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

Para Campos (2004), a análise de conteúdo ocorre em três etapas sistematizadas. 

Em um primeiro momento ocorre a “Exploração do material ou leitura flutuante” que 

consiste em uma interpretação ou análise não sistematizada a qual deixa o pesquisador 

fluir nas impressões em relação ao tema em estudo. Em um segundo momento, através da 

técnica de freqüenciamento e relevância implícita serão identificados às unidades de 
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análise. O pesquisador através da “seleção das unidades de análise ou unidades de 

significado”, age intuitivamente orientando-se pelos objetivos do estudo, conhecimento 

teórico sobre o assunto e questões norteadoras da pesquisa. Por último finalizamos com a 

“categorização” de grandes enunciados que abarcam uma variedade de temas de acordo 

com a proximidade entre eles, presentes no discurso e na interpretação do pesquisador. 

Optamos por utilizar a análise de conteúdo na modalidade temática (BARDIN, 1979) e as 

categorias definidas de forma não priorística (MINAYO; HARTZ, 2000). 

Compreender a percepção, experiências e o conhecimento sobre o tema em 

questão através das falas do sujeito é uma das formas de compreender como se configura 

a atenção à saúde mental possibilitando oferecer subsídios à prática desse profissional, 

contribuindo com uma reflexão sobre a qualidade dessa atenção. 

De acordo com os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

preconizados na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foram assegurados 

aos participantes informações sobre os objetivos e benefícios do estudo, privacidade e 

sigilo. A pesquisa só teve início após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Anhanguera-IPADE. Ressaltamos que para a realização da pesquisa na área abrangência 

das Unidades de Saúde da Família o projeto obteve autorização por escrito do diretor de 

saúde do município em questão. O sigilo e o anonimato dos entrevistados foram 

garantidos através uma codificação descrita a seguir. 

3. RESULTADOS 

Foram entrevistados durante o mês de setembro de 2009, seis enfermeiros da rede básica 

que atuam na Estratégia Saúde da Família, os quais possuíam no mínimo 12 meses de 

atuação no município e ESF. Foi excluído 01 enfermeiro durante o período de coleta de 

dados, esteve impossibilitado de participar do estudo. 

Conforme explicitam Minayo e Hartz (2000), a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com o número de sujeitos da amostra e sim com a variabilidade dos dados e a 

qualidade das informações de um número de sujeitos, os quais seus resultados podem ser 

atribuídos à outra amostra representativa ou grupo social em questão. 

Para a apresentação do perfil dos entrevistados, os sujeitos serão identificados 

por letras de A a F, apresentados pelo Quadro 1. 
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Quadro 1. Perfil dos entrevistados. 

Sujeitos Tempo de 
Formação 

Atuação na área 
de Saúde Mental 

Pós-graduação em Saúde 
Coletiva e/ou em Saúde da 

Família 

Tempo de Atuação 

A 06 anos não não 03 anos e 06 meses 

B 06 anos não não 02 anos e 06 meses 

C 08 anos não saúde coletiva 04 anos 

D 09 anos não saúde coletiva e saúde da família 09 anos 

E  26 anos não saúde publica 12 anos 

F  03 anos não saúde coletiva 02 anos 

Os diferentes sentidos percebidos através dos depoimentos e atribuídos ao tema 

em questão serão analisados através de 02 categorias temáticas as quais serão 

apresentadas a seguir: “Assistência de enfermagem em saúde mental” e “Ações de saúde mental 

nas Unidades de Saúde da Família”. O depoimento dos entrevistados serão representados 

pela letra E enumerada de 01 a 06. 

4. DISCUSSÃO 

A análise qualitativa permitiu compreender diferentes concepções e definições a 

assistência de enfermagem em saúde mental na Estratégia Saúde da Família além de 

emergir em diferentes momentos as experiências e ações desenvolvidas pelos enfermeiros 

junto a Equipe de Saúde da Família. 

4.1. Assistência de enfermagem em saúde mental: reflexões sobre o trabalho do 
enfermeiro nas unidades de saúde da família 

Compreender o que os enfermeiros entendem por assistência de enfermagem em saúde 

mental pode ser o caminho para refletir sobre a prática desse profissional. Os 

depoimentos revelaram as concepções a cerca do tema, demonstraram de que forma o 

cuidado é executado pelos profissionais e caracterizaram a práxis do enfermeiro. Tal 

discussão será pautada a partir de duas subcategorias à saber: “concepções sobre a 

assistência de enfermagem em saúde mental” e o “cuidado executado pelo enfermeiro nas unidades 

de saúde da família”. 

Concepções sobre a assistência de enfermagem em saúde mental 

Ao serem questionados sobre o que entendem por assistência de enfermagem em saúde 

mental na ESF, afirmam a necessidade de desenvolver uma assistência integral, incluindo 
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a atenção aos familiares durante as ações desenvolvidas pela equipe da unidade de saúde. 

Como desvelam as falas seguintes: 

“... está ali junto com a família para saber como o paciente é tratado dentro do ambiente 
familiar e saber como ele é cuidado [...] quando acontecer alguma coisa com essas 
pessoas, com esses pacientes...” (E 06). 
 
“... esse paciente está inserido na família, então acho que é até dar mais apoio do que a 
família “normal” [...] eles estão na casa junto com a família, então a gente não tem como 
orientar e cuidar só dele porque acaba afetando a família inteira né?” (E 05). 
 
“... tem que ter todo um jeito de lidar inclusive com as pessoas da família também, 
porque muitas vezes o problema com esse paciente, muito é decorrente do próprio 
ambiente da casa dele mesmos, familiares dessa pessoa, não só o paciente em si [...] 
muitas vezes pra gente ele demonstra uma coisa e às vezes dentro de casa as atitudes 
deles são diferentes...” (E 01). 

De acordo com as falas, fica evidente a importância da inclusão dos membros da 

família no cuidado ao portador de transtorno psíquico, frente às necessidades impostas 

pela doença. Para os entrevistados, a família é um dos fatores determinantes na promoção 

da saúde mental do indivíduo e também deve ser percebida como objeto de cuidado. 

Para Macêdo e Monteiro (2004), o cuidado à família e aos seus membros não 

deve ser executado de forma unidirecional, na qual os indivíduos serão simples 

seguidores de orientações prontas sobre como devem agir para solucionar ou amenizar os 

problemas de saúde. O enfermeiro deve considerar as potencialidades dos indivíduos em 

formular mecanismos de adaptação ou de enfrentamento a adversidades e dificuldades 

impostas pela doença. A saúde mental pode ser alcançada por meio de relações 

intrafamiliares saudáveis, construídas com interações sócio-afetivas eficientes, 

viabilizando o bem-estar físico, biopsicossocial, emocional e espiritual. 

O cuidado direcionado a família torna-se uma ferramenta essencial na 

desinstitucionalização, reinserção social do individuo e na manutenção deste, fora da 

instituição psiquiátrica, necessitando assim de preparo e suporte dos profissionais em 

relação à assistência à Saúde Mental (MONTEIRO; BARROSO, 2000). 

A atenção básica possibilita um espaço privilegiado na atenção à saúde mental, 

uma vez que reconhecer e estar mais próximo da comunidade permite a produção de 

práticas dentro do princípio da integralidade, concebendo o indivíduo de forma sistêmica 

e elegendo a família como lócus privilegiado da intervenção (DIMENSTEIN et al., 2005). 

Esse cenário aumenta consideravelmente a visibilidade do enfermeiro para identificar 

problemas de saúde. 

A prática do enfermeiro no processo de reabilitação psicossocial no cenário da 

ESF esteve pouco presente nas falas, apesar de ser uma das premissas básicas da atenção 

psicossocial no contexto da reforma psiquiátrica. As oficinas terapêuticas, espaços de 
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convivência e socialização foram citadas de forma superficial e na prática foi vivenciada 

por apenas dois respondentes. 

“... tem que trabalhar com o paciente psiquiátrico, tem que estar por dentro, estar 
fazendo atualização trabalhar tanto com o paciente na medicação como na orientação 
como fazer trabalho educativo, não é educativo, trabalhos manuais... tudo que possa 
fazer com que ele tenha uma vida social que não fique só preso dentro de casa.” (E 03) 
 
“... acho que seria legal sim. Nós tivemos uma vez, dois agentes comunitários que a 
gente fazia aulas de violão, crochê, tricô, era toda sexta feira [...] prestando atenção 
naquilo que está fazendo, esquecem dos problemas, das outras coisas que acontecem em 
casa [...] então é um lazer e eles podem fazer depois sozinho, eles podem até estar 
levando pra outras pessoas...” (E 06). 

O isolamento social é a principal preocupação com o indivíduo que necessita de 

atenção em saúde mental. O manejo e o cuidado com egressos de hospitais psiquiátricos 

exigem que o enfermeiro esteja preparado para ajudá-los no processo de convívio com a 

comunidade, pois ao se depararem com as dificuldades e exigências da vida é provável 

que elas voltem a uma situação de isolamento e deterioração no convívio social (TOLEDO, 

2004). 

A ESF reúne diversas possibilidades de utilização de recursos da comunidade 

para efetivar uma prática reabilitadora a qual possibilita que a equipe possa atuar frente 

às necessidades de atenção a saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica, mas, 

para isso a equipe deve superar o modelo biomédico tradicional o qual privilegia ações 

curativas e pouco se dedica a recursos terapêuticos que auxiliam na reabilitação 

psicossocial (NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 2007). 

Ao se reportarem aos cuidados executados pelo enfermeiro, identifica-se uma 

prática essencialmente biomédica além de pouca visibilidade em relação à atuação do 

enfermeiro. Nessa perspectiva, no discurso há uma preocupação com as características da 

doença e com diagnóstico médico, além da falta de visibilidade de atuação do enfermeiro. 

“... nós saímos sem um preparo adequado, você sabendo diferenciar um TOC de um 
Psicopata, temos um pouco de dificuldade sim. Por isso, assim, é sempre bom às vezes 
essas palestras sobre explicar quem são esses pacientes para gente pelo menos poder 
diferenciar quem é um paciente perigoso e que né? (E 01)” 
 
“... não sei até que ponto que a enfermagem, como cuidado de enfermagem seria bom 
pra estar tratando o problema, mesmo como um desvio psiquiátrico, um transtorno, 
uma esquizofrenia [...] é muito mais difícil com o paciente psiquiátrico do que um 
atendimento clínico, que é medicamentoso, que é um tratamento que o médico poderia 
estar prescrevendo [...] Eu não teria condições de estar diagnosticando ou diagnóstico de 
enfermagem como se fosse no NANDA por exemplo, para estar podendo levantar 
problemas psiquiátricos do paciente. Não tenho esse treinamento, não tenha essa 
capacitação...” (E 02). 
 
“... é difícil trabalhar... por um lado é mais por você estar ali junto com a família para 
saber como o paciente é tratado dentro do ambiente familiar, saber como ele é cuidado... 
O que eu entendo por assistência de enfermagem... não sei...” (E 06). 
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As funções do enfermeiro estão focadas na promoção da saúde mental, na 

prevenção da enfermidade mental, na ajuda ao indivíduo a enfrentar as pressões da 

doença ou qualquer sofrimento psíquico, e principalmente na capacidade de assistir o 

paciente diante de suas necessidades humanas afetadas. Questionar a capacidade 

resolutiva do enfermeiro frente às necessidades de saúde mental é preocupante no atual 

contexto de reconstruir uma enfermagem autônoma para atuar na ESF. 

A assistência de enfermagem na atenção a saúde mental implica na capacidade 

de desenvolvimento de aptidões para aplicar os conhecimentos teóricos da relação 

interpessoal de ajuda ao portador de qualquer transtorno mental. É lançar mão de uma 

enfermagem baseada em referenciais teóricos que subsidiam a prática do profissional 

valorizando o saber privativo e singular do enfermeiro (VILELA; SCATENA, 2004). Nesse 

contexto é desafiador para a práxis do enfermeiro, identificar que o profissional perde o 

sentido sobre o valor do seu campo de atuação. 

O trabalho de enfermagem terá sua importância ainda mais destacada na ESF, 

quando organizar seu processo de trabalho, delimitar objetos precisos, ter clareza quanto 

aos meios/instrumentos disponíveis, construir e reconstruir um saber instrumental 

necessário ao seu reconhecimento e à transformação do seu processo de trabalho para a 

consolidação da política nacional de saúde mental e a efetivação de uma enfermagem 

como ciência (SOUSA; FERREIRA FILHA; SILVA, 2004). 

Ainda na perspectiva da assistência de enfermagem, do ponto de vista da 

capacitação profissional, a formação do enfermeiro e a falta de capacitação profissional 

são fatores que implicam também resultam em dificuldade e na falta de capacidade 

resolutiva. Emitiram opiniões sobre a formação do enfermeiro para atuar na saúde mental 

na perspectiva da Estratégia Saúde da Família. 

De acordo com as falas dos sujeitos, o embasamento na graduação para uma 

abordagem em saúde mental é classificado como insatisfatório: 

“Foi muito fraco de saúde mental, então eu assim... Acho que tem que melhorar, porque 
eu não sei como está hoje, hoje já não posso falar pra você... Mas na minha época... Foi 
bem fraquinho...” (E 03) 
 
“... Acho que deixa a desejar essa formação. Acho que não é uma coisa muito assim... 
não tem muito isso embasado, o que tem de saúde mental é o que a gente aprende na 
faculdade não tem uma coisa específica...” (E 04). 

Em outros momentos, na opinião dos enfermeiros que atuam em saúde mental 

na ESF, há necessidade de se desenvolver um saber especializado de enfermagem 

psiquiátrica para atuar na atenção básica. 
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“... na formação do profissional a especialização na saúde mental deveria ter o seu ponto 
importante né? De estar assim especializando mesmo os profissionais...” (E 05) 
 
“... hoje no momento a gente não tem capacitação, nem treinamento, nem cobrança de 
especialização do enfermeiro para saúde mental [...] a gente não tem treinamento 
especifico assim... vamos entrar no serviço de PSF, eu fui contratado, vou começar a 
trabalhar no PSF não existe uma parte de adaptação do funcionário, um treinamento, 
uma receptividade da coordenação...” (E02) 

Acreditamos que falta aos sujeitos perceberem, na prática, a necessidade de 

integração de conhecimentos aprendidos nas diversas especialidades que lhes são 

ofertadas nos cursos de graduação, assim como são desenvolvidas ações de enfermagem 

nas diversas áreas, saúde da mulher, saúde do adulto e saúde da criança, sem que haja a 

necessidade de um saber especializado. 

Na percepção de alguns dos sujeitos a atuação fica pouco restrita, pois 

desenvolvem ações baseada em sua vivência e experiência com tal situação. A ESF não 

tem como objetivo suprir todas as demandas na assistência à saúde mental, mas visa 

promover soluções através da atuação de um profissional generalista no cuidado clínico, 

mas com uma formação específica para atuar na coletividade e no cuidado a família. 

Na maior parte dos depoimentos, ao se reportarem a demanda em saúde mental, 

tal concepção ainda está atrelada ao saber da psiquiatria e de uma clientela portadora de 

transtornos graves, indivíduos egressos de hospitais psiquiátricos e em acompanhamento 

nos serviços especializados de saúde mental. Infere-se que o conceito de demanda em 

saúde mental é restrito apenas aos transtornos mentais severos e persistentes, os quais 

muitas vezes requerem um atendimento especializado em saúde mental. 

O Ministério da Saúde caracteriza a demanda em saúde mental, como pessoas 

portadoras de queixas psicossomáticas, em uso abusivo de benzodiazepínicos, uso de 

drogas lícitas e ilícitas, quaisquer transtornos mentais, desde os mais leves até os mais 

severos e persistentes. Incluiremos também qualquer sofrimento psíquico que não 

possuem diagnóstico médico conforme classificação internacional de doenças quais 

correspondem a 80% da população (BRASIL, 2003). 

A premissa básica é que tais ações devem se efetivar de acordo com a 

possibilidade de atuação na atenção primária, com a retaguarda de um serviço 

especializado assim como os diferentes as áreas dos diferentes ciclos da vida. A política 

nacional de atenção à saúde mental visa ampliar a capacidade resolutiva da atenção 

primária implementando ações de forma independente ou em conjunto com os serviços 

de referência, sempre em conformidade com a capacidade resolutiva da atenção primária. 

(BRASIL, 2005). 
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Também ressaltaram a falta de capacitação para atuar com as ferramentas e 

instrumentos disponíveis na ESF. Os recursos da comunidade, as oficinas grupais, as 

ações de promoção à saúde mental, o trabalho em equipe, também foram lembrados nos 

decorrer dos discursos, mesmo que de forma superficial pela maioria dos entrevistados. 

As falas desvelaram: 

“... porque assim pra eu te dizer eu não saberia te dizer, porque eu não tenho 
treinamento pra te dizer como seria uma rotina uma abordagem um trabalho de grupo, 
um trabalho de equipe pra estar podendo trabalhar esse tipo de situação...” (E 02) 
 
“... então acho que na saúde da família a gente não tem muito essa experiência de 
trabalhar com esse tipo de pessoa. A gente tem até a [...] mas eu acho que falta um 
pouco...” (E 06) 

No final do século XX, a atuação da enfermagem acompanhou as mudanças no 

modelo proposto, buscando serviços extra-hospitalares e de base comunitária. Dessa 

forma, passa atuar de forma diferenciada no tratamento dos doentes mentais, 

promovendo ações voltadas às individualidades do sujeito e a participação deste em seu 

processo de tratamento, valorizando e estimulando o autocuidado (FRAGA; SOUZA; 

SANTOS, 2000). 

O modelo proposto ainda não provocou mudanças efetivas e no que diz respeito 

à saúde mental isso ainda é mais evidente. É necessário um suporte maior no que 

concerne a produção de saberes, educação permanente, utilização de recursos 

comunitários para superação do modelo asilar e hospitalocêntrico objetivando a atenção 

psicossocial (NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 2007; SILVA et al., 2004). 

Fica evidente a necessidade da mudança de postura do enfermeiro na busca de 

novos alicerces para uma atuação sólida na atenção primária optando por utilizar os 

recursos disponíveis na Estratégia Saúde da Família, bem como a necessidade de ampliar 

o conceito do que é saúde mental e o que caracteriza essa demanda nas unidades de 

saúde. 

O cuidado executado pelo enfermeiro em Unidades de Saúde da Família 

Atualmente, convive-se com vários cenários de assistência, discernir o que pode ser 

proposto para cada um, partindo-se da unidade básica de saúde até a instituição 

psiquiátrica, tem sido o grande dilema para a organização dos serviços e para os 

profissionais de saúde. A proposta nessa categoria temática é refletir sobre o cuidado 

executado pelo enfermeiro uma vez que foi apresentadas diferentes concepções sobre a 

atenção à saúde mental no que diz respeito à atuação desse profissional. 

Já foi mencionado, que o processo de trabalho do enfermeiro centrado na doença, 

resulta em não reconhecer sua autonomia para executar os cuidados de enfermagem 
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específicos e privativos do profissional, principalmente no que se refere à saúde mental. 

Identificou-se na maioria dos depoimentos, uma práxis essencialmente técnica com 

objetivo principal em amenizar os sintomas da doença e monitoramento do tratamento 

medicamentoso. 

A maioria dos respondentes relataram que as ações de saúde mental são 

caracterizadas pela promoção do uso correto das medicações, atenção nas urgências 

psiquiátricas e procedimentos de enfermagem: 

“... Pelo menos uma vez no mês estou indo lá para administrar a medicação a eles. 
Porque se deixar eles não buscam e nem vem aqui...” (E 01) 
 
“... trata o paciente de transtorno mental de acordo com o necessário, se você que 
alguma coisa vai lá no posto, a gente conversa com o enfermeiro com o médico, está 
agitado liga pra policia ou pra o PSM pra vim buscar de ambulância com a família...” 
(E02) 

Observa-se dificuldade em lidar adequadamente com as demandas de saúde 

mental, a qual reforça a concepção de que a prática do enfermeiro, muitas vezes, é 

pautada na psiquiatria tradicional, a qual a medicalização e o encaminhamento são as 

saídas encontradas pelo profissional. 

Mesmo com a reestruturação da atenção básica, através da Estratégia Saúde da 

Família, existem dificuldades de implantação de projetos e ações de saúde mental que 

visem atender os usuários dos serviços de saúde, buscando a integralidade do cuidado 

(BUCHELE et al., 2006). 

Em diferentes momentos percebeu-se uma enfermagem denotando preocupação 

e compromisso com a saúde dos usuários, mencionando a necessidade de atenção 

diferenciada à clientela que necessita de atenção à saúde mental. Mesmo quando assistida 

pela equipe de saúde mental do município, em diferentes momentos, identifica-se 

preocupação e responsabilidade com o cuidado a essa clientela. As falas demonstram: 

“... a gente tenta fazer o que pode, a gente deixa medicação, faz orientação, faz trabalhos 
manuais, quando a gente não consegue, tem que encaminhar para [...] tem paciente que 
a gente vai de semana em semana, porque os que não têm como, assim, não tem como 
deixar, porque é o paciente mais dependente mesmo...” (E 03) 
 
“... que nem eu falo para os meus pacientes, eles são acompanhados pelo CAPS não 
estão largados, a gente acompanha então está vendo que tá tendo tratamento eles estão 
aderindo ao tratamento, tem que acompanhar isso tudo e vê que eles estão controlados, 
que está tudo bem, é difícil eu ter uma paciente com crise ou alguma coisa assim, é 
muito difícil ...” (E 04) 

A equipe de saúde da família tem como princípio de responsabilizar por uma 

clientela adscrita em um território. Com isso a responsabilização compartilhada, entre 

equipe de saúde da família e equipe matricial de saúde mental, é impulsionada por um 

acompanhamento contínuo por parte da equipe de saúde da família, no qual o enfermeiro 

faz parte. O objetivo do apoio matricial é oferecer retaguarda assistencial e suporte 
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técnico-pedagógico às equipes da ESF, as quais possuem maior vínculo e proximidade 

com as famílias e os pacientes (CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

Uma prática pouco mencionada pelos respondentes, no contexto da saúde 

mental foi à assistência aos usuários de drogas lícitas e ilícitas. No cotidiano dos 

enfermeiros, tal prática caracteriza-se por oferecer apoio às famílias, realizar 

encaminhamentos, orientar sobre condutas frente às dificuldades e conseqüências do uso 

dessas substâncias. 

“... a grande procura vem pelos pais, ou pai ou mãe já cansados sem saber como lidar 
com seu filho ou com a filha, às vezes já estressado, às vezes já doente por viver esse 
problema familiar e não saber como obter ajuda [...] fazemos as orientações às famílias, 
encaminhamos ao CAPS AD que faz o atendimento familiar e que é de muita 
importância, não só ao usuário, o doente mais a família para saber como lidar com o 
problema, principalmente se essa pessoa esse doente, consegue essa recuperação a 
postura familiar é muito importante na continuidade da vida desse doente.” (E 05) 
 
“... eles vêem até o posto pra gente poder estar conversando sobre os pacientes do 
bairro, do PSF, que estão em tratamento com ele lá, nós temos uma media 20 a 25 de 
pacientes que fazem tratamento com eles lá, tanto o CAPS de saúde mental como o 
CAPS ADT...” (E 02) 

Ao pensar no papel da enfermagem na prevenção de agravos ocasionados pelo 

alcoolismo, a enfermagem pode proporcionar condições facilitadoras por meio de uma 

informação qualificada, o auxílio nas dificuldades vivenciadas pelo paciente no período 

de abstinência do álcool, bem como a reformulação no estilo de vida, objetivando uma 

melhor reinserção do usuário na sociedade. Nesse contexto, o profissional de saúde 

deverá ter consciência das consequências sociais impostas pelo uso do álcool e de como 

isso pode estar presente no âmbito do trabalho, além de saber identificar situações 

relacionadas com o risco do paciente se submeter ao vício do alcoolismo (FORNAZIER; 

SIQUEIRA, 2006). 

O acolhimento à família, o qual já foi mencionado na categoria anterior, foi uma 

das ações que mais estão presentes no cotidiano do enfermeiro, e é o que se aproxima da 

perspectiva da atenção psicossocial. O acolhimento, enquanto estratégia de organização 

dos serviços de atenção primária deve ser entendida como a possibilidade de encontro, de 

uma relação que se estabelece entre os profissionais e o usuário que está necessitando de 

cuidado e que, através de um diálogo transcende o espaço da unidade de saúde e pode 

ser direcionado a família do paciente (TAKEMOTO; SILVA, 2007). 

“... eles estão na casa junto com a família, então a gente não tem como orientar e cuidar 
só dele porque acaba afetando a família inteira né? Envolvendo todo mundo.” (E 04). 
 
“... Não é só para o paciente em si, tem que ter todo um jeito de lidar inclusive com as 
pessoas da família também, porque muitas vezes o problema com esse paciente, muito é 
decorrente do próprio ambiente da casa dele mesmo...” (E 01) 



 Clarissa Ribeiro da Silva Oliveira, Luiz Cesar Rodrigues Vieira, Ana Lourdes Corrêa 133 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 121-139 

Os enfermeiros não mencionaram atendimentos de enfermagem os quais 

tivessem como finalidade uma assistência programada e sistematizada. No cotidiano do 

enfermeiro, ações programáticas ou atendimentos individuais realizados pelo enfermeiro 

não possuem espaço na agenda dos entrevistados de forma significativa. O atendimento 

individualizado do enfermeiro se restringe ao encaminhamento ao serviço especializado 

em saúde mental e intervenção nos momentos de crise. 

A consulta de enfermagem e o relacionamento terapêutico são instrumentos 

essenciais para tal prática e deve envolver a socialização dos usuários, por meio da 

orientação destes e seus familiares, caracterizado por um relacionamento para que o 

paciente possa compreender quais as consequências e prejuízos são impostos pela doença 

(BONDAN, 2006). 

A única possibilidade de sistematizar o cuidado através de um atendimento 

individualizado, a qual foi citada são as visitas domiciliares. 

“... tem paciente que a gente vai de semana em semana, porque os que não tem como, 
assim, não tem como deixar, porque é o paciente mais dependente mesmo...” (E 03). 
 
“... assistência de saúde mental é você está percebendo a necessidade do paciente na 
hora que em que ele chega no posto, na unidade ou até mesmo quando a gente vai na 
casa dele, porque a gente tem essa rotina de visitar o paciente por que, já faz parte do 
protocolo do PSF...” (E 03). 

Para Gamba (1998) e Pereira, Labate e Farias (1998) quando bem utilizadas, as 

VD reduzem custos hospitalares, melhoram o prognóstico dos pacientes em alguns casos, 

e tem-se a oportunidade preciosa de educar não só o paciente mas a família, ou seja, seus 

cuidadores. Sendo assim, acreditamos que a visita de enfermagem seja mais um recurso 

disponível na ESF, devendo ser utilizada de forma sistematizada e programada para que 

não seja apenas um atendimento individual em um espaço físico diferente da unidade de 

saúde. 

Apesar das dificuldades e das limitações mencionadas até aqui, o trabalho 

realizado pelo enfermeiro não é exclusivamente tecnicista e biomédico. Em algumas falas, 

identifica-se a tentativa de exercer uma enfermagem que vai além do diagnóstico médico 

e dos procedimentos técnicos. As falas demonstram: 

“... não só no atendimento de enfermagem, ir lá fazer medicação e sair, acho que tem que 
estar com a família com o paciente tentando inseri-lo na sociedade e não fazer medicação 
tchau to indo embora, tem que envolver mais, tem que voltar, tentar participar mais, 
estar mais atento ao paciente, não só o procedimento de enfermagem em si.” (E 05) 

À medida que os usuários fazem uso contínuo das medicações, o enfermeiro 

deve avaliar a percepção que do indivíduo em relação ao tratamento, priorizar a atenção 

integral e as mudanças que ocorrem em sua vida. A integralidade do cuidado que ser 
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compreendida como o atributo que permeia a prática de todos os profissionais de saúde 

na atenção básica (CAÇAPAVA et al., 2009). 

Quando voltamos o nosso olhar para os serviços de saúde, vimos se repetir a 

fragmentação do conhecimento, onde o paciente /usuário é atendido pela queixa que traz 

ao serviço, desconhecendo sua história de vida, seus saberes e o processo de adoecimento 

e ainda, pautado o atendimento na execução de procedimentos. 

Para a compreensão dos pressupostos da Reforma Psiquiátrica a educação 

permanente é imprescindível para a transformação do processo de trabalho do enfermeiro 

no sentido da efetivação do SUS, sobretudo, no que se refere à integralidade da 

assistência. 

4.2. Ações de saúde mental nas Unidades de Saúde da Família 

A discussão desse tema se faz presente nos resultados desse estudo, uma vez que as 

dificuldades e os desafios das ações desenvolvidas pela equipe permeiam o cotidiano do 

enfermeiro uma vez que o trabalho em equipe é uma das premissas básicas da ESF. As 

ações de saúde mental desenvolvidas pela equipe multidisciplinar e a fusão de diferentes 

saberes são importantes na reconstrução da autonomia do individuo em sofrimento 

psíquico, pois possibilitam a ele que seja reconhecido como parte da comunidade e 

igualmente reconheça-se dentro dela enquanto sujeito com voz, exercendo sua cidadania e 

sua inserção na sociedade. 

A partir da mudança centrada no hospital para a criação de serviços territoriais 

abertos, houve o encontro entre a saúde mental e a atenção básica, propondo uma 

mudança efetiva e radical na assistência à saúde, privilegiando a descentralização e a 

abordagem comunitária e familiar. O Ministério da Saúde em 2001 discutiu o Plano de 

Inclusão das Ações de Saúde Mental na Atenção Básica o qual tem como um dos objetivos 

primordiais a aproximação da saúde mental e a atenção básica (BRASIL, 2003). 

Apesar desses esforços por parte da política nacional de saúde mental, todos os 

discursos apresentados até aqui, apontam para um que processo lento gradual no que diz 

respeito à inclusão das ações de saúde mental conforme as diretrizes nacionais. Na 

perspectiva da ESF a atenção com a família foi a única estratégia citada por todos os 

respondentes. 

As ações preventivas são secundárias frente à demanda do serviço, realizando 

ações curativas, consultas médicas, controle das crises e visitas domiciliares realizados 

pelos agentes comunitários de saúde, como desvelam as falas seguintes: 
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“... pelo menos uma vez a cada 15 dias no mês vai alguém da equipe, dá um apoio, vê se 
eles estão precisando de alguma coisa, orientam alguma coisa [...] os agentes 
comunitários tem medo [...] eles são capazes de sair todo mundo correndo e deixar o 
posto...” (E 03) 
 
“... as primeiras reuniões vê como está se comportando realmente com os pacientes, o 
medico psiquiatra sempre passa assim, como lidar com o paciente, como está o paciente 
no momento, se ele está para apresentar um surto, psiquiátrico, se num ta, como ta a 
medicação dele, enfim então ele passa realmente a parte clinica, então assim, a gente 
repassa toda informação pra toda equipe...” (E 05) 
 
“... a gente acaba se preocupando muito com outras coisas, vamos dizer assim, na parte 
curativa e não com prevenção né? Por que na verdade o PSF tinha que trabalhar com 
prevenção, mais com prevenção do que parte você já ta com a doença e você vai a tratar, 
então eu acho que a gente ta muito com essa parte curativa do que prevenção.” (E 06) 
 
“... no PSF trata muito através da parte preventiva, aí isso não tem como muito... a hora 
que já tá instalado o problema mental ali você tem que tratar aquilo, por isso eu acho 
que a gente deveria ter um pouco mais de preparo pra isso.” (E 04) 

A articulação da saúde mental com a atenção básica objetiva utilizar recursos 

próprios da comunidade, possibilitando a aceleração do processo de consolidação da 

Reforma Psiquiátrica e melhorando a cobertura assistencial aos agravos mentais (BRASIL, 

2005). Porém, assim como no discurso dos entrevistados, ações coletivas e promotoras de 

saúde ainda não são implementadas de forma efetiva e as ações programadas são 

essencialmente individuais e medicalizantes (NASCIMENTO; BRAGA, 2004; NUNES; 

JUCÁ; VALENTIN, 2007). 

Ao se pensar nesse processo lento e gradual, a falta de capacitação profissional e 

o estigma em relação ao portador de transtorno mental emergem como um dos grandes 

influentes desse retrocesso. Todos os entrevistados avaliam como insatisfatório as ações 

desenvolvidas pela equipe, os quais se vêem impossibilitados de atuar na lógica da 

Estratégia Saúde da Família. 

“... a gente não é preparada ainda para paciente em crise, principalmente os agentes 
comunitários têm medo, se o paciente estiver em crise, eles não vão porque eles tem 
medo ou se chegar no posto, na unidade, paciente crise, eles são capazes de sair todo 
mundo correndo e deixar o posto ...quando eles estão em crise lá, eles ficam ligando pra 
gente aqui pra gente chegar logo lá ou então eles fecham o posto ... “(E 03) 
 
“... muitas vezes nos mesmos passamos isso a eles, nos falamos... olha esse paciente é 
assim, assim, assado não é? Porque assim evite entrar na casa dele num horário 
principalmente que ele está sozinho, procure o fazer visita com outro agente”. (E 01) 
 
“... você não tem um psicólogo que possa te dar um apoio, então a gente tenta na medida 
do possível, atender isso, mas eu acho que assim todo mundo ta faltando um pouquinho 
mais de... de ensinamento sobre isso... a gente ta meio pobre de informação com isso ai. 
(E 05) 

Apesar da ampliação dos serviços substitutivos se saúde mental, o número de 

serviços e de profissionais capacitados para atender à população brasileira ainda é 

insuficiente. Com a grande demanda em saúde mental na atenção primária, é importante 

expandir as ações de saúde mental para esse espaço de assistência à saúde. 
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Outra experiência mencionada por todos os respondentes foi a relação da equipe 

da ESF com a equipe de saúde mental do município. Esta última atua em conjunto com a 

equipe de saúde da família, e em diversas ocasiões acabam por auxiliar no processo de 

aquisição de conhecimento para atuar na saúde mental. No território de nosso estudo foi 

percebido um diálogo aberto e necessário com o CAPS. No entanto, nesse diálogo, o 

discurso ainda é centrado na doença e nas condutas prescritivas. Identificam-se tais 

discursos nas falas seguintes: 

“Então como eu disse, nós temos o CAPS acaba tendo mais assim, a gente ainda 
infelizmente ainda é um pouco despreparado para isso [...] Inclusive muita das 
medicações que passam é o próprio pessoal do CAPS. E o médico daqui transcreve essa 
receita para que o paciente não precise ir lá ao CAPS. só pra pegar uma prescrição de 
receita ,então os médicos aqui só segue o que é passado lá... (E 01). 
 
“... A cada 02 meses a gente tem uma reunião com os médicos e a equipe do CAPS. que 
eles vêem até o posto para a gente poder ta conversando sobre os pacientes do bairro, do 
PSF, que estão em tratamento com ele lá, nós temos uma media 20 a 25 de pacientes que 
fazem tratamento com eles lá, tanto o CAPS. de saúde mental como o CAPS. de ADT 
(E02). 
 
“... tem psiquiatra, psicóloga, fono, enfermeira tem um equipe muito boa ali no CAPS, 
assistente social, fica tudo ali. E paciente nosso que a gente não consegue controlar, 
pacientes assim de casos mais graves a gente encaminha pro CAPS. Que é referência 
nossa. (E 04) 

O objetivo do apoio matricial é oferecer retaguarda assistencial e suporte técnico-

pedagógico às equipes de referência. (CAMPOS; DOMITTI, 2007). A responsabilização 

compartilhada é efetivada nas discussões dos casos, nas intervenções e atendimentos em 

conjunto, na priorização de situações de risco e principalmente, na assistência não 

manicomial (BRASIL, 2003). 

As equipes matriciais são compostas por psicólogos, psiquiatras, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros, estando aberta a outros profissionais que 

venham a contribuir para reabilitação psicossocial dos usuários. A forma de atuação das 

equipes matriciais deve estar em sintonia com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica, 

contribuindo para a efetivação do processo de reabilitação (LANCETTI; AMARANTE, 

2006). 

As ações em saúde mental realizadas na ESF englobam acolhimento, 

interdisciplinaridade, vínculo, escuta, intersetorialidade, visitas domiciliares, 

planejamento das ações e cuidado individual e coletivo, oficinas terapêuticas, grupos 

educativos e reabilitação psicossocial (BUCHELE et al, 2006; LANCETTI, 2000; NUNES; 

JUCÁ; VALENTIM, 2007; TANAKA; LAURIDSEN-RIBEIRO, 2006). 

A inserção completa das ações para a saúde mental dentro da ESF se dá pelo 

serviço de apoio matricial e a formação de recursos humanos na área de saúde mental. 
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Constituindo ações transformadoras que possibilitem a reestruturação do conceito de 

saúde mental. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhar com o sofrimento é escutar as necessidades do usuário através de diálogo, sem 

a necessidade de encaminhá-lo para um serviço especializado. Porém, ainda no discurso 

dos profissionais, está presente a forte conotação do positivismo funcionalista onde a 

assistência é descontextualizada de sua vida social. 

A assistência de enfermagem na atenção básica mostra a tendência à terapêutica 

medicamentosa e especializada, evidenciando a presença forte e ainda marcante do 

modelo medicocêntrico, bem como a concepção pouco clara que os profissionais referem 

sobre o conceito de atenção em saúde mental na unidade básica. Pouco se percebeu uma 

enfermagem delimitando seu campo de atuação, no que se refere à essência da 

enfermagem como uma prática com base em saberes privativos e singulares à profissão, 

dificultando assim a visibilidade do profissional em avaliar a capacidade técnica do 

enfermeiro. 

As ações desempenhadas pela equipe e pelo enfermeiro apontam uma lenta e 

gradativa mudança em relação ao modelo de atenção à saúde voltada para a promoção da 

saúde em conformidade com a Estratégia Saúde da Família. Os resultados mostram que 

de maneira discreta como ocorre a integração das ações de saúde mental na atenção básica 

uma vez que os profissionais demonstraram o que pensam e fazem no cenário do estudo. 

Dessa forma, fica evidenciada a interface que esse tipo de atividade exige, mas 

ressaltamos que não há limite claro que demarque mudanças imediatas. 

Nesse sentido os profissionais da saúde, devem somar esforços, potencializando 

seus conhecimentos, com propostas inovadoras de integração entre as diferentes áreas de 

conhecimento buscando novos desafios com objetivos claros e que não perca de vista uma 

minuciosa ação humanizada de atenção. 

Consideramos que essas ações podem evidenciar a efetivação dos princípios e 

diretrizes da Estratégia Saúde da Família e do Sistema Único de Saúde. Nessa perspectiva, 

o enfermeiro como membro da equipe pode ser visto como mediador no processo de 

mudança das práticas no campo da saúde mental, bem como um elo para o fortalecimento 

do SUS, traduzindo-se na melhoria da assistência à saúde do cidadão brasileiro. 
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