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Artigo Original

o TRABALHO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA

THE MENTAL HEALTH NURSING WORK IN THE FAMILY HEALTH STRATEGY

EL TRABAJO DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL EN LA ESTRATEGIA DE SALUD DE LA
FAMILIA

Francisca Hezerra de Oltvetra", [cana Celine Costa e Sílva/, VictorHugo Parras da Silva3, Carla Kallíne Atves Cartaxc"

Este estudc buscou identificar os cuidados cferecídcs pelas enfermeíras da Estrategia de Saúde da Familia frente as necessídades
de saude mental e avahar se éstes se enccntravam fundamentados nas necees de íntegralidade, acclhimentcyvínculo e escura do
sujeito. Estudc exploratórío-descr'ítlvc, com abordagem qualítatíva, Partíciparam 10 enfermeiras que atuavam nas Unidades Básicas
de Saúde da Familia de Cajazeiras ----- PB. As informacóes rorar» ccletadas por meíc de entrevistas semíestruturadas e analisadas
pelo método de análise temática. Ccnstatcu-se que as ccncepcóes do prccessc saúde doenca mental estíveram fundamentadas no
modelo biológico, e que nao havia ccmunícabilidade entre saúde mental e rede básica. Isto compromete a efetivacác de urna prátíca
pautada na nocño de íntegralidade, acclhimentc/vfnculo e escuta do sujeíto. Torna-se premente a necessidade de implementacáo
de políticas públicas munícipais que prcmcvam artículacác entre saúde mental e atencñc básica, a sensibtlizacác e a fcrmacác
continuada dos prcflssícnais de enfermagem.
Dcscrttores. Saúde Mental; Atencác Prímár¡a de Saúde: Enfermagem cm Saúde Comunítárta.

This study aíms to identífy the care prcvíded by nurses of the Family Health Strategy facrng the mental health needs and to assess
whether they were based en the ncticns of completeness, host / link and listeníng t.o the subject. It. is a descrtptíve explcratcry
study wíth a qualitatíve apprcach rnade wíth ten nurscs from Cajazeiras PB. Informatíon was collected thrcugh semí-structured
íntervíews and analyzed by thematic analysts. lt was found that the víews of the mental health illness were based in the biological
model, and there was no ccmmunícability between mental health and prímary care netwcrk. This compromises the effectíveness cf
a practice based en the notion of ccmpleteness. hcst / link and listeníng to the subject. It.is urgent the need for implementaticn of
municipal publíc polícíes that promete coordínatiou between mental health and primary care, cutreach and cont.inuing educatíon
of nursing prcfessícnals.
Descrípters: Mental Health; Prímary Health Care: Community Health Nursing.

Se buscó identificar los cuidados ofrecidos por las enfermeras de la Estrategia de Salud de la Familia ante las necesidades de
salud mental y evaluar si éstos se basaban en las nociones de integridad, acogida/vínculo y dar oídos al individuo. De carácter
explcratcrto-descrlptívc con enfoque cualitativo. Participaron 10 enfermeras que actuaban en Unidades Básicas de Salud Familiar
en Cajazeiras ----- PB. Las informaciones fueron recogidas a través de entrevistas semiestructuradas y analizadas por el método
de análisis temático. Se verificó que los conceptos del proceso salud enfermedad mental se basaron en el modelo biológico, y
no había comunicación entre salud mental y la red básica de salud. Este compromete la ejecución de una práctica pautada en
nociones de integridad, acogida/vínculo y escuchar al individuo. Se torna apremiante implementar políticas públicas municipales
que promuevan coyuntura entre salud mental y atención primaria, sensibilización y formación continua de los profesionales de
enfermería.
Descriptores: Salud Mental; Atención Primaria de Salud; Enfermería en Salud Ccmunitarta,
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INTRODUC;:ÁO

o Movímento de Trabalhadores em Saúde Mental

constituído, inicialmente, por profissionaís da assísténcía

psiquiátrica, estudantes e setores da socíedade civil bra

sileira tornou-se um marco decisivo no processo de mu

danca nas políticas de saúde, a partir do debate acerca da

Reforma Psiquiátrica brasileira, senda influenciado pelos

movímentos de Reforma ocorridos cm alguns países da

Europa [Franca, Inglaterra e Itália) e Estados Unidosl-I.

A proposta consistíu na ruptura do modelo clínico

-psiquiátrico de exclusáo e isolamento para o modelo de

reabihtacao psicossocial, Esse novo modelo proporciona

urna nova forma de atender e acolher o doente mental,

bem como construir estrategias para desmistífícar a ídéia

do louco como ameaca - como periculosidade social 

e considera o olhar "que ver no diferente a possíbilidade

de agenciamento de experiencias subjetivas"(2:157J. "No

modelo psiquiátrico asilar o paciente é transformado cm

objeto, seus projetos e desejos sao anulados e passarn a

ser controlados e vigiados pelos prcfissionais do servico.

Nesse cenário, o doente nao tern poder de escolha cm re

lacáo as estratégias de tratamento, e o isolarnento passa a

se constituir condícáo necessária para o seu processo de

'cura'. Esquece-se que o paciente é um cídadáo, sujeito de

díreitos, tern urna história, vínculos afetivos, alguns estu

darn e/ou trabalham"(3:264J.

Nesse cenário de mudancas, a críacáo da Estraté

gia de Saúde da Familia (ESF), despanta em 1994, corno

estrategia de viahilizacáo dos principios do Sistema Üni

ca de Saúde (SUS) e operacíonalízacáo das diretrizes em

saúde. As acóes deixarn de ser centradas no individuo e

na doenca, passando ao coletivo, senda a familia o espaco

privilegiado de atuacáo, a partir de urna rede de servicos

resolutivos e da criacáo de laces de cornpromísso entre

profissionais e populacáol'll.

A política da ESF vaí ao encontro dos príncípios da

Reforma Psiquiátrica urna vez que busca fortalecer o pro

cesso de mudanca do modelo biológico; ampliar o contro

le social; diminuir o abuso de altas tecnologías: fortalecer

o acolhímcntc, o vínculo, a escuta e a respcnsabilizacáo,

resgatando a relacáo profissionais/usuários. Através da

ESF tornou-se possíve! a municipalizacáo das ac;5es de

saúde mental, permitindo o avam;o do movimento pela

Reforma e a desinstitucionalizac;ao da doenc;a(5J.

Faz-se necessário repensar a assistencia a Saúde

Mental, criar estratégias que promovam o estabcleci-

mento de um lugar social ao sujeíto cm sofrimento psí

quico, torna-lo cidadáo através da efetiva partícipacáo da

rede básica de saúde, por lucio da integracáo das acñes

desenvolvidas nos servicos substitutivos em saúde men

tal e na ESE

Os profissionaís de saúde mental, que trabalham

fundamentados nos princípios da Reforma Psiquiátrica,

devem ter um discurso competente e sedutor díreciona

dos a familia e a comunidade, como forma de descons

truír a ideía de que o doente mental é um ser incapaz e

perigoso. Os profissionais devern buscar construir a ne

cessária toleráncia para que a sociedade possa dar conti

nencia a díversídade e "desmisnfícar o 'olhar' que ve no

diferente, a ameaca" (6:118J.

A importáncia da reestruturacáo da rede de saú

de e a habilitacáo dos profissionais na atencáo cm saúde

mental estáo diretamente ligadas a reducáo da crise 

internacáo - crise C7J. Além dísso, as atividades devern

estar organizadas de forma que assumam papéis de ca

ráter curativo, preventivo e de reabilitacáo baseadas cm

relacóes aberras, flexíveis e democráticas. Estas acoes

devem ser permeadas pelo diálogo, oficinas de exprés

sao. trabalho grupal e ínvencáo de práticas através de seu

poder de críacáo,

Resultados de urna pesquisa desenvolvida cm um

Centro de Atcncáo Psicassocial (CAPS), do municipio

de Cajazeíras - PB, no ano de 2008, cm parceria com

a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e fi

nanciada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento

Tecnológico (CNPq), foi possível constatar, a partir da

observacáo e da análise documental, que este servico:

nao desenvolve urna clínica que atenda a singularidade

de cada usuário, estabelece pouca íntcgracáo com outras

modalidades de atencáo cm salute, tanto cm relacáo ao

hospital psiquiátrico existente no municipio, quanto a

Estratégia de Saúde da Familia (ESF), e com o hospital

geral, uma vez que nao existern Jeitos, nessa ínstituícáo,

destinados ao tratamento do usuário de saúde mental.

Além dísso, a nocáo de rede e território é pouco pratica

da pelos profíssionais do CAPS. Em consequéncia deste

fato, foram identificados outros problemas como: a su

perlotacáo do servíco, claramente observada na chegada

de usuários no CAPSpara resoluc;ao de probleluas, atra

vés de procedimentos ambulatoriais que poderiam ser

executados na ESF (o servic;o atende, aproximadamente,

400 usuários Iuensalmente, sendo que des tes, 300 sao

atendidos em regime ambulatorial); um número signi-



ficativo de internacóes psiquiátricas (24) entre os usuá

rios do CAPS,apontando para a necessidade de uma rede

de atencáo que ofercca suporte a familia: a necessidade

de trabalhar o imaginário social acerca da loucura: de

viabilizar a criacáo de políticas públicas municipais que

favorecam o emprego e geracáo de renda desses sujeitos

para urna vida com mais autonomía na perspectiva da

economía schdárial'U.

A ESF mostra-se como um importante instrumen

to na rede de atencáo em saúde mental, urna vez que

converge para a proposta de assisténcia dentro dos prin

cípios da Reforma Psiquiátrica, sendo este um momen

to para que a saúde e docnca mental sejam discutidas

e identificadas nao só nas unidades especializadas, mas

tambérn nos servícos comunitários.

Desta forma, este estudo quest.iona os cuidados

oferecidos aos pacientes com problemas mentais pelas

enfermeiras da ESF, no município de Cajazeiras - PB.

Procura-se, portanto, apreender se nocócs importantes

da Reforma Psiquiátrica como: integralidade, acolhimen

to, vínculo e escuta que perrneiam os cuidados propor

cionados por esses profissionais.

Neste sentido, buscou-se nesta pesquisa, identifi

car os cuidados oferecidos pelas enfermeiras da ESF do

municipio de Cajazeiras, frente as necessidades de saúde

identificadas como problemas de saúde mental e avahar

se estes cuidados proporcionados pelas enferme iras

estáo fundamentados na nccáo de integralidade, aco

lhimeutoyvínculo, escuta do sujeito nas acóes de saúde

desenvolvidas,

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caráter exploratório

-descritivo, com abordagem qualitativa que sao entendi

das corno "; aquelas capazes de incorporar a quesillo de

significado e de intencionalidade como inerentes aos ates,

as relacóes, e as estruturas socíaís, sendo essas últimas

tomadas tanto no seu advento quanto na sua transforma

cáo, como construcócs humanas significativas"(9:10J.

Os dados qualitativos dáo destaque aos significa

dos atribuídos pelas enfermeiras sobre as acoes de en

fermagern em saúde mental desenvolvidas nas unidades

básicas de saúde, procurando perceber se no~óes impor

ta.ntes como: integrahdade, acolhimento/vínculo e escu

t.ado sujeito que penneiam essas a~5es, as quais sao fun

damentais na promo~ao de saúde mental dos pacientes.

Olíveíra FB, Silva rCc, Silva VHr~ Cartaxc CKA

O cenário do estudo sao as Unidades Básicas de

Saúde da Família (UBSF] do Municipio de Cajazeíras, O

ano de referencia da implantacáo do PSF na localidade

foi em junho de 2000, com cinco UBSf, seudo tres desti

nadas a zona rural e duas a zona urbana. Atualmente, o

municipio díspóe de 14 UBSF.

Optou-se trabalhar com 10 cnfermcíras que atuam

nas UBSF do Municípío de Cajazeiras com tempo de tra

balho superior a 6 meses. A delimiracáo desse número de

participantes decorre do entendimento que transcorrido

esse período, o profissional de enfermagem, possivel

mente, tenha ínformacóes básicas da populacáo atendida

na área de abrangéncia de sua UBSF, bem como desenvol

va acóes de saúde pautadas nos príncípios que norteíam

as políticas de saúde vigentes no paísC10J.

O projeto foi encannnhado para aprecíacáo do Co

míté de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria, com

parecer favorável, Os pesquisadores seguiram fielmente

as observancias éticas da Resolucño 196/96 do Conselho

Nacional de Saúde, principalmente no cumprimento ao

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que trata

da participacáo voluntária, confidencialidade dos dados,

anonímato, desistencia a qualquer momento da pesquisa

e perrnissáo para publicacáo da pesquisal-U. Para tanto,

os sujeítos do estudo forarn categorizados em seus dis

cursos através da codificacáo El a EiO na preservacáo do

anonirnato dos mesrnos.

Utíhzou-se um roteiro de entrevista semi-estrutu

rada com questóes que nortearam as narrativas em dire

~<10 aos objetivos do estudo, a saber: Como se dá a articu

lacáo entre os servícos de saúde mental no municipio e a

rede de atencáo básica? Quais sáo as acóes de enferma

gem em saúde mental desenvolvidas nesta unidade bási

ca de saúde? Conceitos importantes como integralidade,

acolhiment.o, vínculo e escura perrneiam os cuidados pro

porcionados pelos enfermeiros na ESF?

Os dados Ioram analisados pelo método de análise

temática. A escolha da técnica de análise temática, arra

vés da catcgorízacao dos temas que ernergem do conte

údo das narrativas dos entrevistados justifica-se por sua

pertinencia a análise do material produzído, por meío de

entrevistas semi-estruturadas, por ser "rápida e eficaz na

condícáo de se aplicar a discursos directos (significa~5es

manifestas) e simples"(12:153J. Esta técnica de análise

possibilita compreender e inferir novos conhecimentos

através das narrativas dos sujeitos.

RevRene; Fortaleza, 2011 abrfjun; 12(2J:229-37. 231
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A partir desta contextualízacáo, novas leíturas

permitiram perceber as conexoes e transitar entre os

dados empíricos (narrativas) e a fundarnentacáo teórica,

permitindo estabclecer a categorízacao de temas.

Nesse trabalho, optou-se avahar os cuidados de

saúde desenvolvidos na ESf por enfermeiras a partir das

necees de integralidade, acolhimentojvínculo e escuta

do sujeito.

A integralidade envolve a abrangéncia de acóes

de promocáo, prevencáo, protecáo. tratamento e recu

peracáo da saúde. O profissional que cuida do individuo,

em seu contexto familiar e na comunidade, deve ter a

visan de índissociabilidade mente-corpo e a cornpreen

sao do adoecimento com repercussao na existencia do

sUJeito(loJ.

A nocáo de acolhimentojvínculo refere-se a re

Iacáo estabelecida na porta de entrada da unidade pela

equipe de profissionais com os pacientes, configurando

-se numa conduta esscncíal ao oficio de cuidar, favorc

cendo a utilizacáo regular do estabelecimento da autorio

mía e cidadania. O acolhimento desvenda a implantacáo

do SUSe como os profissionaís se posicionam frente aos

príncípios do mesmo.

A escuta do sujcito requer uma disposicáo inter

na de acolher signos explícitos como nao explícitos e

uma busca de registros que víabílízcm campos de tro

GIS, ou seja, encontros de fluxos que requerem engaja

mento. A escura exige um olhar atento e a valorízacáo

das verbalízacñes do sofrimento do cliente, contrárío

as fórmulas de raciorialídade do modelo tradicional:

problerna-solucáo e doenca-curatlU. A partir das leitu

ras e (re) leituras do texto, produzido pelas entrevistas

realizadas com as enfermeiras, emergiram os seguintes

temas: As acóes de enfermagem reproduzem o modelo

biológico e Nocáo de integralidade, acolhimentojvíncu

10e escuta do sujeito,

RESULTADOS E D1SCUSSAO

As acñes de enfermagem reproduzem o modelo
biológico

Considera-se que a aten~fio básica através da ESf,

é a porta de entrada preferencial de todo o Sistema de

Saúde, inclusive no que diz respeito ás necessidades de

saúde Inental dos usuários. A Política Nacional de Saúde

Mental propoe que as práticas nesse campo do saber na

atencáo básica, devem ser substitutivas ao modelo tradi

cional e nao medicalizantes ou produtoras da psiquiatri

zacáo do sujeito e de suas necessidadesU4J.

Em rclacáo as acóes que sao deserrvolvidas pelas

enfermeiras na atencáo em saúde mental na ESF, obser

vou-se que a visita domiciliar; o encamínhamento para os

servicos de saúde mental especializados e a orientacáo

aos agentes comunitários de saúde para a realízacáo de

busca atíva sáo as únicas acoes de enfermagem desenvol

vidas nesta modalidade de atcncáo. Elas ainda afírmam

que o contato com o doente mental na unidade se dá di

retamente com o médico através da consulta, prescricáo

medicamentosa e distribui~ao de psícofármacos.

Dessa forma, o discurso das enfermeiras re flete a

limitacáo da prática cotidiana destes servicos no tocante

á atencáo em saúde mental, ainda centrada no conheci

mento da psíquiatría tradicional com enfoque na doenca

e medicalizacáo. Isso pode ser visto nos depoimentos a

seguir: Elesgeralmente vém para a consulta com o médico para

solicitarem receíta. Quando eles passam pela minha sala eu expli

co corno deve ser o encaminhamento para o CAPS e escreva para

que ofamiliar possa entender (E4). O contato se dá apenas com

o médico (E7). Aqui se eles víerem. eles só vao ser encaminhados

pro CAPS (ES).

Corn relacáo a visita domiciliar; as enfermeiras

afírmaram que esta é uma oportunidade para oferecer

apuro familiar; oríentacáo quanto a doenca: referencia

aos servicos especializados e deteccáo de maus tratos.

Percebe-se a responsabilizacño pelos familiares que ne

cessítam tambérn estarern envolvidos no projeto tera

péutico de atencáo ao doente mental. A família deve ser

considerada um ahcerce para o tratarnento. Observe o re

lato a seguir: Eu quera mostrar principalmente para afamília

que nao é vergonhoso alguém ter doenca mental (El).

Os sujeitos em sofrimento mental também devem

ser convidados a estar inseridos, nas atividades realizadas

na unidade para vivenciar novas experiencias, amphando

o seu lugar social e, concomítantemente, trabalhando a

cornunidade acerca da estígmatízacác da loucura,

Apcsar do discurso coerente com os princípios da

Reforma Psiquiátrica, percebe-se que sáo poucas as ati

vídades em saúde mental executadas na atencao básica

no municipio de Cajazeiras - PB. Algumas enfermeiras

afirmaram serem marcadas pelo estigma da loucura, pelo

sentimento de medo, devido a lembran~as durante a for

Ina~<1o acadéInica, pois o campo de estágio era realizado

cm um hospital de modelo tradicional do Estado, ande



os doentes mentais eram tratados de forma desumana,

conforme os depoimentos: Poi a disciplina mais dtfíctt pra

mimo Hu ftcavo muito tensa só em imaginar ter que ir de novo

pro aquele hospital ver aouelas pessoas serem tratadas como aní

maís enjaulados '" Dava muíta medo!(E2). Aquí no PSF qucmdo

vem alqum ser atendido com o dentista ou com o médicofica todo

mundo assustado (E2).,. Hu morro de medo de dotdo.faco de tuüo

pra eles nao terem que vir aquí (ES).

Além do estigma em relacáo a doenca mental,

fortemente marcado na forrnacáo académica das enfer

metras, outra limitacáo e dificuldade encontrada para o

desenvolvimento de acóes em saúde mental na ESF, foi

o fato de estas profissionais nao se sentírem preparadas,

capacitadas para intervirem neste campo do saber, Este

fato apunta para a necessidade de reoríentacáo do ensi

no de enferrnagern na uníversidade, no sentido de formar

profissionais capazes de responder as novas demandas e

conjunturas institucionais norteadas pela Política Nacio

nal de Saúde Mental,

Apesar da Reforma Psiquiátrica ter iniciada há

tres décadas, a prática dos profíssionais de saúde mu

dou pouco em relacáo ao doente mental, pois continua

centrada no atendimento individualizado, na medicali

zacáo - com énfase na doenca e nao no sofrimento do

sujeilo(15J.

Assim, as concepcócs do processo saúdcj'doen

ca mental sugeridas pelos sujeitos do estudo, a partir

de suas falas, váo ao encontro do modelo clínico indi

vidual, organicista e biológico, nesse modelo a doenca

mental é decorrente de causalidade orgáníca: contra

pondo-se ao modelo de atencáo psicossocial que está

fundamentado nos principios da Reforma Psiquiátrica,

tendo como eixos nortcadores conccítcs como: dcsíns

titucionalizacáo, acolhímcnto, vínculo, escura. respon

sabilizacáo, rede, território, integralidade, cídadanía e

clínica amplíadal 'Pl.

O enfermeiro pode ser um potencial agente trans

formador quando sua prática é tecida nas relacóes institu

cíonaís, por meío do diálogo com diversos atores sociais:

pacientes, familiares e proñssíonaislV'l. Cont.udo, para

que ele possa ser este agente transformador é necessário

que o mesmo saiba transitar entre a teoria e a prática,

buscando a interdisciplinaridade; que tenha consciencia,

sensibilidade e competencia para criar estratégias de so

lu¡;:oes e constnwfJes de projetos terapeuticos plurais de

aten<;<1o ao pacient.e, como também realize mll trabalho

efetivo com familiares e comunidade.
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Nocáo de íntegralídade, acolhímentn/vínculo e

escuta do sujeíto

11 Integralidade

Constata-se que as acóes de salute mental desen

volvidas na atcncáo básica do municipio de Cajazeiras

cornpromerem a efetivacáo do princípio da integralidade,

mua vez que há reproducáo do modelo biológico, através

da normatividade dos programas minísteriais que des

virtua a assísténcía adequada, como também há o des

preparo das enfermeiras em Iidar com a dimensáo sub

jetiva do paciente.

A íntegralidade envolve a abrangéncia de acóes

de promocáo, prevencáo, protecáo, tratarnento e recupe

racáo da saúde, assistindo o individuo na comunidade,

percebendo-o na sua totalidade merue-corpo. Adernais,

compreende o proccsso de adoecimento como evento

que repercute na realidade existencial do sujeito(10), Por

tanto, o conceíto de íntegralidade como princípio norte

ador das práticas exige a superacáo da fragmentacáo do

saber,

A relevancia da formulacáo das políticas públicas

para a atencáo básica pauta-se no direito do usuário en

contrar a unidade sanítáría de referencia como estratégia

de acolhimento na rede de at.em;<1o(13). "Tanto a acessibi

lidade física como a de comunícacáo sao o termómetro da

qualidade dos servicos oferecidos, pois prornovem o re

lacionamento dos clientes corn as pessoas que executam

-gerencíam o processo assistencíal e mantérn o cliente a

par do desenrolar das atividades planejadas para o seu

pronto atendimento"(17:136J.

Observou-se, nos discursos, que os encarninha

mentos para os servicos especializados em saúde mental,

frequenterneute, aos CAPS, ocorrem através dos médicos

e dos agentes comunitários de saúde, e, poucas vezes, pe

las enfermeiras das unidades básicas de saúde da farní

lia do municipío de Cajazeiras - PE. A despeno disto, as

entrevistas revelaram que todas as enfermeiras tinham

conhecimento da existencia dos servicos de saúde men

tal no municípío.

Os dados desta pesquisa caminham na perspectlva

dos achados de outro estudo realizado em 2008, quando

se const.atou pouca int.era¡;:ao entre o CAPS e a rede de

aten<;<1o básica, em Cajazeiras - PB(8). Geralmente, após

o início do trata.mento no CAPS, o paciente se desliga

da at.en<;<1o básica, urna vez que o sistema de referencia

e contra-referencia nfio se efetiva. O CAPS centraliza o
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servico nao havendo, portanto comunicabilidade com a

atencáo básica para a continuidade do tratamento, con

forme relatos a seguir: Após o inicie do tratamento no C'APS a

unídade perde totalmente o vínculo com aquela pessoa (E3). Nós

só encamínhamos para o CAPS Depois disso a gente nao tem nem

maís noticia. Sá nos casos de depressiío esses usuários vém pegar

receita com o médico e só (E6). Nao existe articulüdic.: uma con

tra-referéncia entre os servícos. O LflPS centraliza o seTlliro (E?).

lsto contradiz o que preconiza a política de saúde

mental do país, quando determina que é funcáo do CAPS

oferecer suporte a atencáo a saúde mental na rede básica.

Este dispositivo de atencáo deve se constituir em articu

lador estratégico desta rede e da política de saúde mental

num determinado território(18J.

Na articulacáo entre a saúde mental e a atencáo

básica, o apoio matricial constituí urna importante es

tratégia para desenvolver a íntegralidade de atencao que

tern sido articulada junto aos gestores locais, e cada vez

mais os municipios tém aderído a esta proposta.

Urna forma de implementar o apoio matricial é

através dos NASF (Núcleo de Apoio aSaúde da Familia],

que desde janeíro de 2008, há regulamentacáo para a for

macáo dessas equipes, por meio da Portaría n? 154. Em

Cajazeíras, até o momento, nao foi implantado nenhum

NASF.

o rclatório de gestáo 2003-2006 do Ministério da

Saúde explica que para os mumcípios ende existem CAPS

o trabalho de matriciamento deve ser feito por este ser

vice. Uma equipe de referéncia sediada ou nao no CAPS

deve ser resporisável pelo acompanhamento matricial

de seis a nove equipes de ESE No caso de municípios pe

quenos, a responsahilidade pelo cuidado aos usuários de

saúde mental do tcrrítórío deve ser compartilhada entre

as equipes de referencia desse servíco e as da atencáo

básica, excluindo a lógica do encaminhamento e visan

do aumentar a capacidade resolutiva dos problemas que

surgemC1 9J.

Nesse contexto, o acolhimento e vínculo tornam

-se ferramentas essenciais para romper com a desumani

za<;:ao do atendimento, através da articula<;:<1o de recursos

humanos e materiais dlsponíveis no munidpio, tendo

como objetivo primordial atender melhor as demandas

dos usuários e contribuir para Ulna abordagem mais

compreensiva dos problemas mentais no contexto da

aten<;<1o básica.

Urge que se fa<;:a a articula¡;:<1o da rede de aten<;:fio

em saúde, no município de Cajazeiras - PB, tendo como

objetivo a integralidade do sujeito, além do fortalecímen

to de urna política efetiva de Iormacáo continuada tanto

para as equipes de saúde mental como para as de atencáo

básica. lsto ajudará na ccnstrucáo de uma abordagem hu

manizada, com tecnologías de cuidados elicazes a pessoa

corn sofrrmento psíquico que busca ajuda na rede de saú

de deste municipio.

11 Acolhiment.ojVínculo

O acolhimentoj vínculo está relacionado ao modo

de producáo do trabalho em saúde, O vínculo se estahele

ce dada urna boa acolhida através da abertura dos serví

cos e responsabilízacáo pelos problemas através de urna

relacáo humanizada.

No cotidiano, a frequéncia do usuário a sua uní

dade de referencia reflete o potencial de resolucáo dos

servicos de saúde pela equipe, frente as neccssidades que

o faz dirigir-se até Iá,

Observou-se que alguns dos participantes deste

estudo demonstraram, em seus relatos, dificuldades em

desenvolver acóes em saúde mental na atencáo básica,

em decorréncia do sentimento de medo ern Iídar com

o sofrimento mental, como tambérn dos resquicios da

formacao académica: o campo de estágio da disciplina

Enfermagem em Saúde Mental ocorria unícamente no

hospital de modelo tradicional, ondc a assísténcía aos

pacientes era desumana,

A falta de capacítacao dos sujeitos entrevistados

para trabalhar corn o paciente cm sofrimento psíquico

afeta diretamente a recepcáo do usuario na unidade, urna

vez que de acordo com relatos todo mundo fica tenso na

unidode e, consequentemente, o acolhunento e vínculo

se tornam comprometidos neste espaco, ": é importante

lernbrar que tal falta de quahficacáo e preparo de muitos

enfermeiros para responder adequadamente a complexí

dade de problemas encontrados na realidade de saúde no

ámbito dos servicos, deve-se ainda a tradlcúmal subor

dina<;:<1o do seu pensarjfazer ao paradigma positivista,

centrado no dualismo cart.esiano, com predomínio racio

nal e mecanico e a uma educa<;:<1o profissional de saberes

fragmentados, crlvada pela desumaniza<;:<1o e impessoali

dade, pelo tecnicismo e especializa<;:<1o de tarefas e, acima

de t.udo, pelo isolament.o que elinüna a comunica<;:<1o do

ensino com o servi<;o"(20:126J.

A visita domiciliar foi a única atlvidade com cer

La liga<;ao com a no<;ao de acolhimento, destacada pelas

enfermeiras. O acolhimento e o vínculo acontecem quan-



do consideramos que o usuário, ern sofrimento mental, é

atendido em seu contexto sociocultural e a familia se in

sere no projeto terapéutico. Avisita domiciliar se tornaría

uma ferramcnta para o estabclecimento de acolhímcntu/

vínculo, caso fosse utilizada, como forma de favorecer,

a partícípacáo do sujeíto em sofrimento psíquico e sua

familia durante a realizacáo de cuidados na unidade. No

entanto, o que foi observado é que a sua principal fínali

dade é a orientacáo para o encaminhamento do paciente

a um servíco especializado, impedindo a autonomia e o

exercício de cidadania,

No caso das enferrneiras que nao realizam visitas

domiciliares, os Agentes Comunitários de Saúde CACS)

ao detectarem novos casos, orientam a familia no tocan

te ao encammhamento. OsACS detectam usuários com pro

blemas mentais e realizam visitas frecuentemente para acom

panhar medícacáo e Já oríentam a família para levar para o

CAPS... (EZ].

O modo como se busca acolher o paciente des

venda como se efetíva a implantacáo do SUS e como os

profissionais envolvidos se posícionam frente a essa

politícal'tl.

É fundamental que os saberes, as práticas e os

servícos estejam articulados, de modo a criar um siste

ma integrado, acessível, efetivo, acolhedor, Iavorecendo

a críacáo de vínculo, rclacáo de compromisso e ce-res

ponsabilidade entre profisstonais e usuarios dos serví

ces. "Esse vínculo é o que constituí o diferencial ern re

lacáo ao modelo tradicional de prestacao de servicos de

saúde"(15: 161).

11 Escura do sujeito

Ocuidado ern saúde mental na utilizacáo do recur

so baseado na escuta do sujeito e nao na doenca é pouco

utilizado pelos profissionais da atencao básica(13J.

Na atencáo básica, as enferrneiras entrevista

das refletem em seus discursos, Iímítacües /diñculda

des para trabalhar na perspectiva da atencáo ern saúde

mental. O estigma em relacáo adoenca mental, a aten

cáo fragmentada, o enfoque na doenca e na cura, o des

preparo da forrnacáo académica e a marca histórica da

psíquiatría tradicional como saber de apropnacao mé

dica Ioram questoes explicitadas em vários mOIuentos.

Isto limita a possibilidade de cria<;:ao de um projeto de

aten¡;<1o, que envolva a valoriza¡;<1o da subjetlvidade, da

história de vida e da escuta solidária aos usuários eIUso

frimento mental.
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o cuidado em saúde mental é urna especie de ar

tesanato, um laco singular que se tece com cada pacien

te, inicialmente, a partir do acolhimento e de uma escuta

comprometida.

Nas Unidades Básicas de Saúde da Família do mu

nicípio de Cajazeíras, ocorre a escuta embasada pela no

sologia psiquiátrica e pela perspectiva da medícalizacáo

através da consulta médica.

Entende-se que as nocóes de acolhnnenta/vincu

lo encontram-se comprometidas, no cenáno do estudo,

e que a efetivacáo dcstes princípios se constitui como

passo inicial para o estabelecímento de urna relacáo de

confianca e consequentemente a possibilidade da cscuta,

Diante de uma relacáo humanizada, onde haja res

peito e valorizacáo, a escuta se configura como parte do

cuidado na prátíca da enfermagern. Através dela é possí

vel cornpreender as histórias de vida de pesscas em so

Irímento mental e construir urna assisténcia pautada na

singularidade.

Através da escuta do sujeito é possível, ainda, res

significar saberes e práticas, neste campo do saber, que

direcionern o processo de trabalho do profissiorial de en

fermagem para a reabilitacáo psicossocial.

CONSIDERAC;:OES FINAIS

o momento atual exige a conjugacáo de esforcos,

no sentido de víabílízar: a interlocucáo entre saúde cele

tíva e saúde mental; a construcáo de uma rede integrada

asaúde: o reordenamento do CAPS; e as novas formas de

pensar e agir em relacáo ao processo saúde-docnca men

tal, possibilitando a producáo de uma rede de espacos

de acolhimento e vínculos no territorio. A interlocucáo

entre o CAPS e a atencáo primária, ern especial - com

a ESF - amplia o potencial desse dispositivo de atencáo

como agenciador de novos modos de cuidado, que pos

sa, paulatinamente, diminuir a demanda de usuáríos ao

CAPS, desafogando este servico, bem como o recurso da

íntcrnacáo psiquiátrica.

No município de Cajazeíras - PB, a falta de ínte

racao entre a ESF e os servicos de referencia em saúde

mental é sentida. Um trabalho de suporte dos proñssío

nais de saúde mental a equipe da ESF n<1o existe como

estrat.égia de a¡;fio. Portanto, a ESF mostra-se UIua t.ecno

logia a ser mais bem explorada enquanto ferramenta de

at.en¡;fio comunitária eIU saúde mental.
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Neste estudo, foi possível constatar que a grande

maioria dos sujeitos partícipantes trabalha em saúde

mental com conceítos psiquiátricos fundamentados no

modelo biológico - centrado na doenca, na medicaliza

<;:ao, - evidenciando a necessidade da ruptura com esse

modelo de atendimento, ainda hegemónico nas acoes de

enfermagem oferecidas na ESE

Dada a difícil prevísáo e habilidade para que as

acóes de enfermagem romparn com os anugos padrees

assístcncíaís, torna-se premente a construcáo de urna po

lítica pública local de capacitacác e sensibilízacáo, quan

to ao papel social da enfermagem na saúde coletiva e na

saúde mental. Desse modo, a formacáo permanente da

forca de trabalho é imprescindível para a transforrnacáo

do processo de trabalho no sentido da efetivacáo do SUS.

Os cursos a serem oferecidos e ministrados por

profissionais tant.o do CAPS como da ESF devern incluir

propostas de atualízacáo em saúde mental (temas afins)

- de acorde corn os princípios norteadores da Reforma

Psiquiátrica - e em saúde coletiva. Nesse contexto, é

fundamental que sejam desenvolvidas capacitacoes com

temas diversificados, como: rede de atencáo em saúde

mental, estratégias de intervencáo individual, familiar e

cornunitáría, exclusao/inclusao social, prornocáo da au

tonomía dos usuários.

Otempo atual exige dos enfcrmeiros prátícas flexí

veis, abortas. inventivas que busquem valorizar as singu

laridades e subjetividades do usuárío. O nosso caminhar

deve ser trilhado pela construcáo de um projeto que vise

desmistíficar o imaginário social acerca da loucura,

Este estudo possibilitou uma avaliacáo em nível

local das práticas de enfermagem no cotidiano da aten

cáo básica através da ESE Buscou-sc contribuir corn re

llexóes acerca do cuidado em saúde as pessoas em so

frimento psíquico e seu processo de (re) ínsercao social,

assim como a necessidade da ímplernentacáo de políticas

públicas municipais que promovam articulacáo entre

saúde mental e atencáo básica.
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