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RESUMO 

 

As pessoas com transtornos mentais foram, por muitos anos excluídas da sociedade. Com a reforma 

psiquiátrica, foi possível reformular a abordagem ao cliente e sua família, visando a reinserção na 

comunidade. A criação da Política Nacional da Saúde Mental possibilita que uma rede de atenção 

seja criada para suprir as necessidades dessa população. Desse modo, objetivou-se caracterizar a 

produção científica acerca do transtorno mental atendidos na atenção primária à saúde. Trata-se de 

uma revisão integrativa da literatura que tem como objetivo de reunir e sintetizar resultados 

anteriores, a fim de elaborar uma explicação ampla de um fenômeno especifico. A amostra foi 

composta por 14 artigos obtidos através das bases de dados: BDENF, LILACS, MEDLINE e 

CINAHL (EBSCO), não houve delimitação de período de publicação, no idioma português. Para a 

coleta de dados foi utilizado um instrumento da URSI como base. Ao analisar os estudos, devido a 

fatores complexos e diversos, foram construídas quatro categorias temáticas: humanização do 

cuidar, gestão, capacitação e práticas do enfermeiro. Foi percebido que o enfermeiro tem incutido 

em sua prática a humanização, e tem-se a política nacional de humanização de modo a estruturar a 

humanização no cuidado prestado. No que diz respeito a capacitação do profissional, foi 

evidenciado que a formação acadêmica se deu de forma deficiente. Percebeu-se falhas no processo 

de formação desses profissionais ainda durante a graduação. Infere-se que uma ampliação da 

abrangência das disciplinas ofertadas pelos cursos e possibilidades de vivencias durante a graduação 

trariam benefícios a longo prazo. No contexto de ações, viu-se que a principal barreira é o modelo 

medicalocêntrico adotado com enfoque na medicalização. Nesse sentido pode-se encontrar que as 

competências do enfermeiro de saúde mental são: clínica ampliada do sujeito, humanização, 

trabalho em equipe, conhecimentos acerca da reforma psiquiátrica, enfoque na família e inserção 

social e diminuição do estigma. Os artigos analisados retratam que os fatores gerenciais e 

administrativos foram os pontos de maior queixa e dificuldade dos profissionais. Foi possível 

concluir a gestão é afirmada como principal elo entre os eixos adotados nessa pesquisa, sendo de 

suma importância que sua atuação no sentido de abranger a articulação dos níveis de atenção à 

saúde, promover educação permanente e desenvolver um plano de trabalho que inclua a implantação 

das práticas propostas pela PNH, além da abordagem holística do profissional para com o cliente. 

 

Palavras-chave: Transtornos mentais. Atenção primária a saúde. Enfermagem. 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1   Fluxograma de seleção dos artigos .................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1  Quantitativo de referências recuperadas e selecionadas .............................. 18 

Quadro 2 Referências completas dos estudos encontrados............................................ 20 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1   Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para 

coleta de dados, resultados e conclusões ....................................................... 21 

Tabela 2   Compilado eixo humanização ....................................................................... 27 

Tabela 3  Compilado eixo capacitação ......................................................................... 28 

Tabela 4  Compilado eixo práticas de Enfermagem .................................................... 30 

Tabela 5  Compilado eixo gestão ................................................................................. 32 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABS                      Atenção Básica a Saúde 

APS                      Atenção Primária a Saúde 

CID                      Classificação Internacional de Doenças 

BDENF               Base de Dados Especifica da Enfermagem 

BVS                     Biblioteca Virtual em Saúde 

CAPES                Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior 

CAPS                   Centro de Atenção Psicossocial 

CINAHL              Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

DeCS                    Descritores em Ciências da Saúde 

ESF                       Estratégia Saúde da Família 

LILACS                Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MEDLINE            Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

PIC                        Práticas Integrativas e Complementares 

PNAB                    Política Nacional da Atenção Básica 

PSF                        Programa Saúde na Família 

RAS                       Rede de Atenção à Saúde 

SUS                        Sistema Único de Saúde 

TM                         Transtornos Mentais 

TMC                      Transtornos Mentais Comuns 

UFPE                    Universidade Federal de Pernambuco 

USP                        Universidade   de São Paulo



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 14 

2 OBJETIVOS .................................................................................................. 17 

3 METODOLOGIA .......................................................................................... 18 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................... 20 

4.1 Humanização .................................................................................................... 26 

4.2 Capacitação....................................................................................................... 28 

4.3 Práticas de Enfermagem ................................................................................... 29 

4.4 Gestão ............................................................................................................... 32 

5 CONCLUSÃO.................................................................................................. 34 

 REFERENCIAS .............................................................................................. 36 

 ANEXO 1 – Instrumento modelo para coleta de dados ............................... 39 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

1 INTRODUÇÃO 

 

A associação americana de psiquiatria (2014) conceitua transtorno mental como 

síndrome que se caracteriza por desordem significativa clinicamente, no que diz respeito a 

regulação do estado emocional ou no comportamento do indivíduo que repercute em 

alteração nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao 

funcionamento mental. 

Mudanças no comportamento social e conflitos que se referem a forma com que 

o indivíduo lida com a sociedade não constituem transtorno mental, a menos que esse desvio 

seja disfuncional. Transtornos mentais são relacionados constantemente a intenso sofrimento 

ou incapacidade, de forma que o indivíduo tem suas atividades para com a sociedade. 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) 

Nos tempos da inquisição, a loucura era vista como algo sobrenatural e foi 

classificada como bruxaria, o que levou a perseguição de seus portadores. Quem discordasse 

da ideologia cristã era tido como louco, como bruxo. Após o abalo histórico sofrido pela 

igreja, foi possível ter um novo olhar para a doença e o indivíduo que é portador. “A partir 

do século XV a loucura se insere num universo moral”, onde se começa a haver 

representação animalesca do homem louco, alguém com condutas errôneas. Em 1656 foi 

criada a primeira instituição com enfoque no aprisionamento de quem perturbasse a ordem 

social até então estabelecida, de modo a corrigir e controlar os ociosos e revoltados. O autor 

cita ainda que “o gesto que aprisiona os loucos tem significações políticas, sociais, 

religiosas, econômicas e morais” (MILLANI; VALENTE, 2008) 

É a partir dessa herança histórica que a reforma psiquiátrica surge, sendo um 

projeto político e social que tem como propósito garantir o direito à cidadania do cliente com 

transtornos mentais. Para alcançar tal objetivo, iniciou-se o processo de 

desinstitucionalização dessa população, buscando principalmente criar uma legislação que 

garantisse os direitos dessa população, além de instituir serviços de atenção psicossocial que 

substituam o modelo manicomial, a fim de reinseri-las na comunidade. (OLIVEIRA, 2009; 

BRASIL, 2013). 

A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 que “dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental”, apesar de não garantir a extinção dos manicômios, visa a implementação de uma 

rede de atenção comunitária, que abranja essa população. (BRASIL, 2001) 

Logo, a Política Nacional de Saúde Mental surge a partir da reforma psiquiátrica, 
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corroborando que o usuário com demandas de saúde mental pode e deve ter acesso ao 

serviço público de saúde de maneira que se mantenha inserido na comunidade, contribuindo 

para sua cidadania e indo contra o tabu que se criou acerca do indivíduo com transtorno 

mental. (BRASIL, 2005) 

O sistema de atenção à saúde mental também está na atenção primária mesmo que 

ainda de forma incipiente. Uma vez que A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) é 

resultado da construção do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa abranger as ações de 

saúde de uma maneira integral, com seu foco principal de atuação para a atenção à saúde. 

Apesar disso, considera que a abordagem deve se dar da maneira mais individual possível, 

buscando sempre uma maior abrangência e efetivação das ações de saúde. (BRASIL, 2011) 

A atenção básica constitui a primeira etapa no acesso à Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) e agrupa ações de saúde visando promoção, prevenção, diagnóstico, reabilitação, 

redução de danos e acolhe todo e qualquer indivíduo, independente de etnia, cultura ou 

condição de saúde. Deve ser composta por equipe multiprofissional, visando um cuidado 

integrado e individualizado, ao considerar a saúde de cada um. APS deve ser ofertada 

integral e gratuitamente, a qualquer indivíduo dentro do território nacional, respeitando os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalização, equidade e integralidade. 

(BRASIL,2013) 

A atenção primária à saúde é o nível de atenção mais próximo a população, 

devido seu menor nível de complexidade e estrutura na qual se organiza, possibilitando um 

maior envolvimento com o usuário, atuando de maneira individual direcionada para a 

realidade de cada um. (BRASIL, 2017) 

Trabalha abordagens centradas no indivíduo, visando autonomia, onde o motiva 

a protagonizar seu próprio cuidado, além de incentivar a participação familiar e a inserção 

social. A família é importante nesse sentido, pois além de proporcionar importante rede de 

apoio, configura-se como condicionante e muitas vezes determinante de condições sociais e 

consequentemente de saúde. (BRASIL, 2013) 

Devido sua proximidade com o território e abrangência da prestação de serviço, 

as equipes da estratégia de saúde da família se deparam continuamente com questões de 

saúde mental. Apesar da frequência, nem sempre a atenção básica consegue atender a 

demanda que surge no serviço. Por isso, o Ministério da Saúde tem investido no 

desenvolvimento de políticas que garantam o atendimento de qualidade ao usuário e 

resolução de questões que causam sofrimento psíquico. (BRASIL, 2005) 

A principal proposta da Política Nacional de Saúde Mental é a redução de leitos 
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em hospital psiquiátricos, garantindo simultaneamente a criação e a implementação de um 

serviço de abrangência social capaz de abranger toda essa população gerando impactos 

positivos para a saúde dos usuários, Além do serviço de saúde, é necessário investir numa 

ampla rede de apoio para que esse cliente possa manter sua dignidade e restabelecer seu 

papel social. Dessa forma se faz necessário incentivar a participação familiar e o serviço 

básico de saúde cruciais nessa construção. (BRASIL, 2013) 

É nesse contexto que se percebe a atenção básica à saúde como serviço que 

integra a rede de serviços de saúde que realizam o cuidado e abordagem integral ao cliente 

com demandas de saúde mental, fato que justifica a realização desse trabalho. (BRASIL, 

2013)  

É considerando essas questões que se buscou na literatura responder o seguinte 

questionamento: “Quais são as ações adotadas pelo Enfermeiro frente ao cliente com 

transtorno mental atendido na atenção primária à saúde? ” 
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2 OBJETIVOS 

 

- Identificar as ações adotadas pelo Enfermeiro frente ao cliente com transtorno mental 

atendido na atenção primária à saúde 

- Caracterizar a produção científica acerca da saúde mental no âmbito da atenção 

primária à saúde 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata- se de uma revisão integrativa da literatura, método de pesquisa utilizado 

frequentemente na prática baseada em evidência, com o objetivo de reunir e sintetizar 

resultados anteriores, a fim de elaborar uma explicação ampla de um fenômeno 

especifico. Sendo assim, as conclusões são determinadas mediante a avaliação crítica 

de diferentes abordagens metodológicas. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 

As etapas que orientaram esta revisão integrativa foram: elaboração da questão 

norteadora; definição das bases de dados e estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; interpretação dos resultados e, por último, apresentação da revisão/síntese 

do conhecimento. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 

Os artigos foram selecionados por busca bibliográfica realizada no período de 

agosto de 2018, nas seguintes bases de dados: Base de Dados Específica da 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), consultados pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), acessadas pelo Portal CAPES. 

Foram incluídos no estudo os artigos publicados em português e inglês, não 

delimitando data de publicação, que estivessem disponíveis na íntegra e 

apresentassem o conteúdo sobre as ações de enfermagem mediante o cliente com 

transtorno mental na atenção básica. Artigos que não tenham o usuário como foco de 

pesquisa, considere contextos além da atenção primária à saúde ou não respondam à 

pergunta norteadora foram excluídos. 

Quadro 1. Quantitativo de referências recuperadas e selecionadas 

Base de 

dados 

Referências  recuperadas 

 

 

“N” inicial: 377 

Referências selecionadas por título e 

resumo 

 

“N” final: 14 
 

BDENF  21 03 

CINAHL  116 04 

LILACS  41 06 

MEDLINE  199 01 
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Para a realização das buscas, foi utilizada combinações entre palavras-chaves, 

considerando os descritores no DeCS (descritores em ciências da saúde): “transtornos 

mentais” and “atenção primária à saúde” and “enfermagem”. 

Na busca inicial gerou um total de 377 publicações para realizar segunda 

filtragem a partir da leitura dos títulos e resumos, onde foi possível recuperar 31 artigos 

para leitura na íntegra. Desses, após excluir aqueles em duplicidade nas diferentes bases de 

dados, estudos que não atendiam aos critérios de inclusão ou ao tema proposto gerou 

um total de 14 artigos que, constituíram a amostra final desta revisão (figura 1). O 

anexo 1 representa um instrumento modelo para coleta de dados, que foi utilizada 

como base para realização da coleta desta revisão. 

 

 
             Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Fluxograma de seleção dos artigos 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após finalização das buscas foi possível compilar as referências completas 

(QUADRO 2) dos artigos selecionados para compor o presente trabalho e os mesmos foram 

enumerados de maneira crescente para possibilitar posterior citação. 

Quadro 2 – Referências completas dos estudos encontrados (continua) 

 

Referência 

1 
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2 

MUNIZ, Marcela Pimenta et al. Ampliando a rede: quando o usuário de drogas acessa a atenção psicossocial 
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2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2015.v7i4. 3442-3453> Acesso em: 20 ago. 2018 

 

3 
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4 
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<http://dx.doi.org/10.7184/cuid.2013.37.07> Acesso em: 27 ago. 2018 

 

5 
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p.3548-3559, set. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5205/reuol.9681-89824-1-ED.1004sup201606> 

Acesso em: 27 ago. 2018 

 

6 
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7 
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Após a leitura dos artigos selecionados foi possível agrupar os dados de modo a fazer 

uma análise ampla, conforme apresentado na tabela A, sintetizando os artigos através de 

caracterização com autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia 

para coleta de dados, resultados e conclusões conforme mostrado na tabela 1. 

  

Tabela 1 – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para 

coleta de dados, resultados e conclusões (continua) 

  
AUTOR/ 

ANO/TÍTULO/BA

SE/NE 

 PÚBLICO ALVO 

E 

ESTRATÉGIA 

UTILIZADA 

 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Farias el al., 2017 

 

    

Compreender a 

atuação do 

enfermeiro junto à 

questão da 

drogadição em 

 3 enfermeiros da 

Unidade Básica de Saúde da 

cidade de Santa Cruz-RN 

foram submetidos a 

entrevista semiaberta e 

 Necessidade de capacitação profissional, falta de 

suporte multiprofissional e de serviço de referência, 

inabilidade para a realização de intervenções e busca 

ativa efetiva dos clientes. 

Há falta de adesão ao grupo por parte dos clientes. Os 

Quadro A – Referências completas dos estudos encontrados (conclusão) 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342010000200019
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672010000400013
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002012000300005
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alguns serviços de 

atenção básica de 

saúde do 

município de santa 

Cruz – RN. 

 

 

roteiro enfermeiros afirmam que a formação acadêmica foi 

insuficiente, não abordando a temática drogas. Conclui-

se a necessidade de qualificação, integração na rede de 

atenção e maior envolvimento cliente/serviço. 

Muniz et al., 2015     

Desvelar as 

especificidades do 

acesso do usuário 

de drogas à 

atenção 

psicossocial pela 

atenção básica 

 

 

 Realizada entrevista 

semiestruturada com 6 

profissionais de saúde da 

rede de saúde mental de 

Niterói – RJ. 

 Apesar da cidade não contar com o PSF, o PMF 

(Programa médico na família) oferece acesso ao serviço 

básico de saúde. Relatam necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar, conflitos na articulação dos 

serviços e necessidade de melhorar o acesso ao serviço 

de saúde. Há a necessidade de aumentar o preparo para 

escuta qualificada e formação do vínculo 

profissional/usuário. 

Barros et al., 

2015 

 

    

Identificar ações 

da equipe da 

estratégia saúde da 

família com 

pessoas com 

transtornos 

mentais e 

compreender as 

necessidades dessa 

equipe para 

desenvolver as 

ações de saúde 

mental na 

comunidade  

 33 trabalhadores de 4 

equipes de uma unidade 

situada no município de São 

Paulo/SP foram entrevistados 

a partir de um roteiro 

Semiestruturado. 

 No que se refere ao processo de trabalho, os impasses 

foram: alta demanda, pouco tempo para a realização de 

ações, dificuldades com o NASF, falta de conhecimento 

e estigma da doença. O trabalho em equipe, a 

valorização do vínculo com as famílias, realização de 

grupos de educação em saúde e tempo satisfatório para 

realização de atendimentos individuais são pontos 

positivos. O estigma mostra-se como principal barreira 

para a inclusão social, logo, este é o meio de inserir o 

cliente no mercado de trabalho e ampliar concepção do 

conceito de cidadania. 

Sousa et al., 2013     

Identificar e 

analisar a 

percepção do 

enfermeiro da 

atenção básica 

frente o cuidado 

ao portador de 

transtorno mental  

 

 8 enfermeiros da estratégia 

de saúde da família (ESF) na 

região centro-norte de 

Teresina/PI foram 

entrevistados a partir de um 

roteiro semiestruturado, 

aplicado individualmente. 

 Demonstra que o enfermeiro é habilitado a assumir o 

tratamento dos pacientes com transtornos mentais mais 

comuns, mas o estigma gerar um impacto negativo na 

assistência prestada. Fatores como a falta de afinidade e 

de conhecimento dos enfermeiros, a não realização de 

ações de promoção de saúde mental e a centralização 

numa conduta de encaminhamento a serviços 

especializados limita o processo de cuidar, reforçando o 

modelo biomédico adotado. Cabe ao enfermeiro 

considerar que qualquer doença acarreta sofrimento e o 

cuidado deve ser centrado no indivíduo e não só no 

transtorno apresentado. 

Drescher et al., 

2016 

    

Compreender as 

percepções de 

profissionais da 

saúde vinculados 

às estratégias de 

saúde da família 

sobre doença 

mental e acerca do 

atendimento a 

 Entrevista semiestruturada 

seguida de análise de 

conteúdo realizada com 9 

profissionais da ESF situada 

num municipio a noroeste 

do Rio Grande do Sul. 

 Na visão dos profissionais, a enfermidade mental gera 

sofrimento no indivíduo e na família, reforçando o 

estigma que cerca essa população. As intervenções 

ofertadas limitam-se a consultas especializadas e 

grupos, onde foram relatadas dificuldades quanto a falta 

de espaço físico, não colaboração dos outros 

profissionais, não aderência dos pacientes e sentimento 

de incapacidade profissional. Conclui-se a importância 

de conhecer a dinâmica familiar, a necessidade de se 

Tabela 1 – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para coleta de dados, resultados e 
conclusões (Continuação) 
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pessoas em 

sofrimento 

psíquico  

desprender do estigma, formação rede de apoio para 

qualificar os profissionais e iniciativa dos profissionais 

visando a melhoria do atendimento. 

Vilela e Pedrão e 

Carvalho., 2014 

 

    

Compreender a 

percepção dos 

enfermeiros da 

estratégia de 

saúde da família 

sobre o cuidado à 

pessoa com 

diagnósticos de 

transtorno mental. 

 

 

 Realizada entrevista 

semiestruturada com 11 

enfermeiros de um 

municipio de pequeno porte 

de Minas Gerais. 

 Para os profissionais, o cuidado consiste na realização 

de procedimentos, entrega de medicamentos, consultas, 

encaminhamentos, atividades grupais e comunitárias, 

conhecer a família dos usuários, demonstrar empatia e 

acolher. Devido a formação generalista, os enfermeiros 

relatam dificuldades nos cuidados específicos de saúde 

mental, relatando sentimentos de medo, angústia e 

impotência. Relatam o impacto do estigma na 

realização do cuidar e que a prática da educação 

permanente, matriciamento e treinamentos específicos 

auxiliariam no aprimoramento das atividades 

assistências. 

 

Oliveira et al., 

2014 

    

Conhecer as 

práticas de cuidado 

em saúde mental 

desenvolvidas por 

enfermeiras 

atuantes na 

estratégia de saúde 

da família e 

caracterizar as 

ações 

programáticas 

específicas 

voltadas ao 

atendimento das 

demandas em 

saúde mental. 

 

 

 Realizada entrevista 

semiestruturada com 11 

enfermeiros pertencentes a 

11 unidades da estratégia de 

saúde da família da cidade 

de Pombal-PB 

 Necessidade de romper com o paradigma do modelo 

hegemônico biomédico. Houve realização de curso 

de especialização ofertado pela prefeitura do 

municipio, oferta de terapia comunitária, visitas 

domiciliares e encaminhamento para serviços 

especializados. Não há controle do uso de 

psicotrópicos e falta articulação entre as atividades 

realizadas na UBS. Necessidade de articular os 

serviços, explorar ferramentas comunitárias e 

capacitar os enfermeiros, de modo a 

aprimorar/lapidar/qualificar o cuidado. 

Pini e Waidman. 

2012 

    

Conhecer os 

fatores que 

interferem nas 

ações ao portador 

de transtorno 

mental  

 

 

DeDesenvolvidos dois grupos 

focais submetidos a 

preenchimento de 

instrumento e roteiro. 

 Questões pessoais e de estrutura interferem 

negativamente na realização de ações ao cliente com 

TMC. Profissionais relatam sentimento de medo, 

falta de conhecimento e indisposição para o 

atendimento. Priorização de ações curativas. O 

vínculo cliente/usuário foi apontado como fator 

positivo na ação dos profissionais. A dificuldade em 

encaminhar para serviços especializados, a não 

efetividade da contrarreferência, o não apoio familiar 

e os critérios para acessar os serviços de emergência 

psiquiátrica refletem os resquícios do estigma pré-

reforma psiquiátrica. Nota-se a necessidade de 

trabalhar juntamente com os gestores de saúde para 

minimizar as questões que impactam negativamente 

na qualidade da prestação de cuidados e atualização 

dos profissionais. 

Ribeiro et al., 

2010   

  

Tabela 1 – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para coleta de dados, 
resultados e conclusões (Continuação) 
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Descrever as 

atividades voltadas 

para a atenção ao 

portador de 

transtorno mental 

na estratégia saúde 

da família  

 

Identificar se os 

profissionais 

encontram-se 

preparados para 

atender a essa 

clientela 

específica. 

 

 Entrevista individual 

através de roteiro 

semiestruturado com 10 

enfermeiros vinculados a 3 

unidades  básicas de 

saúde de Natal/RN. 

 A principal conduta dos profissionais na atenção à 

saúde mental é a consulta médica e a transcrição de 

receitas. RELATAM não haver acompanhamento da 

clientela, controle da dispensação de psicotrópicos, 

nem formação de vínculo. Além disso, enfermeiros 

relatam sentimento de despreparo e necessidade de 

suporte de equipe multiprofissional. O pouco 

investimento na ABS reflete na qualidade dos 

cuidados oferecidos a comunidade. Uma solução 

apontada seria a promoção da capacitação dos 

profissionais e utilização de equipamentos 

comunitários no processo de reinserir o indivíduo na 

sociedade que ele integra. 

Rosenstock e 

Neves. 2010 

 

    

Investigar o papel 

destes enfermeiros 

na abordagem aos 

dependentes de 

drogas, analisando 

estratégias de 

cuidados básicos 

de enfermagem 

aplicados a estes 

usuários 

 

 

 

 Entrevista 

Semiestruturada realizada 

com 3 enfermeiras 

vinculadas a 3 UBS’s 

situadas em João 

Pessoa/PB. 

 A ação do enfermeiro é associada a prevenção de 

agravos, promoção da saúde, escuta e apoio enfermeiro 

como facilitador na educação em saúde. Há deficiência 

teórica e prática referentes a dependencia e uso de 

drogas. Intervenção limitada devido a carência na 

formação, e falta de treinamentos. Não abordagem 

desse assunto na graduação aponta para a necessidade 

de agregar esse conteúdo a grade curricular. Observada 

dificuldade em atuar em áreas mais carentes devido a 

violência e o medo do tráfico de drogas. O cuidado 

reproduz o modelo de institucionalização.  

Cortes et al., 

2014 

 

    

Compreender 

como se articulam 

os serviços de 

saúde mental 

álcool e outras 

drogas a partir da 

compreensão dos 

profissionais de 

saúde 

 

 

 Realizada formação de 

grupo focal (entrevista) com 

10 profissionais da ESF de 

Santa Maria/RS. 

 

 No que tange a articulação dos serviços de saúde 

mental, as dificuldades foram: continuidade do 

cuidado, desqualificação profissional, comunicação 

ineficaz, a ausência de fluxograma de atendimento e de 

apoio matricial. Como limite de acesso ao tratamento, 

os profissionais relataram a dificuldade na 

resolutividade, acesso desigual e escassez de recursos 

para o tratamento. O enfermeiro é o articulador da 

equipe de saúde, responsável pelo acolhimento das 

demandas dos ACS, diminuição do sofrimento e 

resolutividade dos casos. A desarticulação dos serviços 

é atribuída a ausência de fluxograma organizativo e a 

necessidade de apoio matricial. Há a necessidade de 

políticas gestoras de promoção da educação 

permanente. 

Waidman et al., 

2012 

    

Conhecer como os 

enfermeiros que 

atuam na atenção 

básica, mais 

 Realizada entrevista 

individual semiestruturada 

com 17 enfermeiros, de 21 

Unidades básicas de saúde 

 No que tange a capacitação, os profissionais se 

consideraram pouco capacitados, deficiência na 

formação, estigma e desconforto para atuar com 

pacientes com transtorno mental, limitando a 

Tabela 1 – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para coleta de dados, 
resultados e conclusões (Continuação) 
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especificamente 

na estratégia 

saúde da família 

(ESF) percebem 

sua capacitação 

para assistir a 

pessoa com 

transtorno mental 

e sua família e 

identificar as 

atividades 

desenvolvidas por 

eles. 

de Maringá-PR. assistência às práticas medicalizadoras. Quanto as 

atividades com familiares, esses foram negligenciados, 

não considerando que os familiares são componente 

importante de apoio social ao indivíduo, imprescindível 

para a qualidade do cuidar. É de suma importância 

qualificar os profissionais e conhecer suas limitações. 

Importante abordar/inserir as famílias nos grupos 

terapêuticos. 

Lemos e Lemos e 

Souza., 2007 

    

Identificar o 

preparo dos 

profissionais 

enfermeiros da 

UBSF (unidade 

básica da saúde da 

família) diante da 

doença e do doente 

mental, e qual a 

sua atuação para 

com este e sua 

família  

 

 

 EEntrevista semiestruturada 

realizada com 12 

enfermeiras de 4 UBS da 

cidade de São João do Rio 

Preto/SP. 

 O atendimento a clientela com demandas de saúde 

mental é voltado para a humanização, considerando o 

acolhimento e prevenção de agravos. Apesar disso, há 

dificuldades na implementação do cuidado devido à 

falta de conhecimentos específicos. Não há realização 

de ações de promoção da saúde, reforçando a 

concepção estigmatizada desse público. Necessidade de 

aperfeiçoar a capacitação profissional e possibilitar um 

maior envolvimento comunidade/UBS. Reforça-se a 

necessidade de um cuidado multiprofissional, de forma 

a abranger o indivíduo e sua família. 

Nóbrega e 

Fernandes e 

Silva., 2017 

    

Descrever o 

resultado da 

aplicação do 

relacionamento 

terapêutico a 

pessoas com 

transtorno mental 

comum 

 

 Retrospectiva baseada em 

registros de 112 pacientes. 

Realização de triagem 

através da consulta de 

enfermagem e aplicação do 

SQR-20. Posteriormente foi 

realizada a condução do 

relacionamento terapêutico 

(RT) em sessões de 50 

minutos. Por último, 

realização de avaliação para 

fechamento do RT e 

reaplicação do SQR-20. 

 Após a intervenção do RT percebeu-se melhora na 

angustia emocional e mudança na pontuação do SQR-

20. A aplicação do RT favorece os meios de 

enfrentamento. A APS concebe oferecer resolutividade 

nos cuidados de saúde de forma abrangente, o que 

requer ações de promoção e prevenção de saúde. 

Apesar disso, os enfermeiros sentem-se incapacitados 

para lidar com o sofrimento. Há a necessidade de 

reconhecer o RT como estratégia de produção de saúde 

mental e implementá-la na agenda de cuidados. 

 
Como mostra a tabela A, foi possível selecionar 14 artigos que atendiam aos 

critérios de inclusão para alcance do objetivo proposto. O maior número de publicações 

incluídas foi da base de dados LILACS (42,85%), seguida pela CINAHL (28,57%), pela 

BDENF (21,42%) e pela MEDLINE (7,14%). Houve predomínio do idioma português 

(85,71%), presente em 12 publicações, seguido de 2 artigos publicados em inglês (14,29%). 

Dos 14 artigos selecionados, 1 foi publicado em 2007 e os demais entre 2010 e 2017.  

No que se refere as revistas procedentes, 4 foram publicados pela Revista de 

Enfermagem UFPE Online, 1 pela Journal Of Research Fundamental Care Online, 1 pela 

Tabela A – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para coleta de dados, resultados e 
conclusões (Conclusão) 

Tabela A – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para coleta de dados, resultados e 
conclusões (Continuação) 

Tabela 1 – Autor, título, ano de publicação, base de dado, público alvo, estratégia para coleta de dados, 
resultados e conclusões (Conclusão) 
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Journal of Nursing and Health, 1 pela Cultura de Los Cuidados, 2 pela Revista da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), 1 pela Revista Brasileira de 

Enfermagem, 1 pela Revista Eletrônica de Enfermagem, 1 pela Acta Paulista Enfermagem, 1 

pela Arquivos de Ciências da Saúde e 1 pela Revista Gaúcha de Enfermagem, sendo assim 

seis publicações na região Nordeste (42,85%), seis na região Sudeste(42,85%) e dois na 

região Sul (14,28 %) do Brasil.  

No que diz respeito a abordagem dos estudos utilizados, 13 são qualitativos, 1 

tem abordagem quantitativa. Ao que se refere as estratégias utilizadas para coleta de dados, 

houve a utilização de um roteiro semiestrutura para entrevista em 11 artigos, (78,57%), dois 

se utilizaram dos grupos focais (14,28%) e um realizou uma retrospectiva baseada em 

registros (7,14%). 

Na análise dos estudos, constatou-se que os dados ao que se refere a atuação do 

enfermeiro da atenção básica voltado para a saúde mental possui fatores complexos e 

diversos, que permitiram a construção de quatro (4) categorias temáticas, a saber: “práticas 

do enfermeiro na ABS”, “gestão”, “humanização” e “capacitação”, apresentados nos tópicos 

a seguir. 

 

3.1 Humanização  

 

A análise dos artigos mostra que o enfermeiro atua de maneira humanizada, de 

forma que a relação profissional cliente através do vínculo predomina (3,13), além da escuta 

(5,10), da empatia (6) e do acolhimento (6), humanização (13), possibilitando assim uma 

abordagem que vise o envolvimento da família (6,8), a inserção social (9) e a redução de 

danos (9). 

A falta de humanização (11) gera um impacto negativo na assistência, levando a 

dificuldades de comunicação (11), falta de afinidade (4,8) e envolvimento familiar (8,12), 

além da não adesão aos grupos terapêuticos por parte dos clientes (1,5), falta de vínculo 

entre profissional e cliente (1,2,8,9), geração de sentimento de medo, angústia e impotência 

nos profissionais (5,6,7,10,11) e reforço ao estigma que cerca essa população 

(3,4,5,6,8,10,11,12,13), conforme mostrado nos artigos em questão. 

Foi percebido que é de fundamental importância que o enfermeiro assuma a 

humanização como parte da sua prática profissional, favorecendo o envolvimento 

cliente/serviço (1), cuidado do cuidador (6), o reconhecimento das limitações dos 

profissionais (12), a redução de danos (3), a escuta (2), a humanização em si (4), o vínculo 
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(2,9), a inserção social (3,9), o envolvimento familiar (1,5,12) e a diminuição do estigma 

(2,3,5). Conforme apresentado na tabela 2. 

 

 

  HUMANIZAÇÃO   

Pontos negativos  Pontos positivos  Soluções 

 

Humanização 11 

Afinidade 4, 8 

Sentimento de medo, 

angustia e impotência  5,6, 

7, 10, 11 

Adesão ao grupo (cliente) 1,5 

Falta de vínculo 

profissional/cliente

 1,2,8,9 

Envolvimento da família 8,12 

Estigma 3,4,5,6,8,10,11,12,13 

Comunicação 11 

 

 

 

  

Empatia/acolhimento 6 

Envolvimento familiar 6,8 

Humanização 13 

Vínculo 3,13 

Escuta 5,10 

Inserção social 9 

Redução de danos 9 

 

  

Vínculo 2,9 

Envolvimento familiar 1,5,12 

Diminuição do estigma 2,3,5 

Envolvimento cliente/serviço

 1 

Cuidado do cuidador 6 

Reconhecer as imitações dos 

profissionais 12 

Redução de danos 3 

Escuta 2 

Humanização 4 

Inserção social 3,9 

 

 
  

A política nacional de humanização, implementada em 2003, tem a função de 

estruturar a prática profissional, tendo em vista que o modelo atual de se fazer saúde 

considera o indivíduo em todos os seus contextos sociais e subjetivas, indo além do 

conhecimento técnico e imparcial. (BORGER; NASCIMENTO; BORGES, 2018) 

Sendo assim, a escuta de qualidade, a ambiência, a clínica ampliada, a 

participação da família da clientela e a inclusão desse indivíduo na sociedade são alguns 

fatores da sua fundamentação. Ressalta a relevância da autonomia dos clientes, que devem 

ser protagonistas do seu cuidado. 

Além de contemplar o usuário do serviço, a política discorre sobre a importância 

da valorização do trabalhador em saúde e da articulação entre os profissionais voltados para 

a assistência e os gestores, acentuando a pertinência da cogestão. (BRASIL, 2013) 

A não adoção dessa política implica diretamente no encaminhamento 

inespecífico e não sistematizado a serviços especializados, demonstrando assim falta de 

escuta, pressa em resolver a condição apresentada pelo cliente, desconhecimento dos casos 

que devem ser encaminhados de fato, levando a um excesso de demanda, sobrecarregando e 

modificando o foco do serviço especializado. (GONZAGA; NAKAMURA, 2015) 

Tabela 2 – Humanização no cuidar 
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Corroborando com esse contexto, uma pesquisa realizada em 2016 mostra que as 

ações de cuidado da enfermagem na atenção não acontecem eficazmente, sendo realizada 

em partes, de forma não articulada e corroborando com o modelo medicalizador implantado 

na sociedade e em grande parte dos profissionais. O estudo também evidencia as 

dificuldades impostas por uma gestão burocrática, que não incentiva o acolher, o ouvir de 

qualidade e a humanização na prática do enfermeiro. (RODRIGUES; DUQUE, 2016) 

 

3.2 Capacitação  

No que diz respeito a capacitação do profissional, foi evidenciado que a 

formação acadêmica se deu de forma deficiente (1,7,10,11,12), gerando profissionais pouco 

capacitados (1,2,5,6,7,9,10,11,12,14), com pouco conhecimento (3,4,8,10,13,14) e habilidade (1,14). A 

busca constata como fator relevante a oferta de terapia comunitária (7), realização de curso 

de especialização (7) e reconhecimento como profissional capacitado (4).  

Dentre as propostas de melhorias apresentadas, estiveram o investimento em 

formação profissional (6), a melhoria no processo formativo (3,9,10), a educação permanente 

(6,7,8,12,13) e de uma maneira geral, a qualificação profissional (1,5,9,10,11,12,13). Conforme 

mostrado na tabela 3. 

 

   

CAPACITAÇÃO 

 

  

Pontos negativos  Pontos positivos  Soluções 

 

Deficiência na formação 

acadêmica 1,7,10,11,12 

Pouco conhecimento 
3,4,8,10,13,14 

Capacitação deficiente 
1,2,5,6,7,9,10,11,12,14 

Pouca habilidade  1,14 

 

 

 

  

Curso de especialização 7 

Reconhecer-se/sentir-se 

capacitado 4 

Oferta de terapia comunitária

 7 

 

  

Investimento em formação 

profissional 6 

Qualificação profissional

 1,5,9,10,11,12,13 

Melhoria na formação/graduação

 3,9,10 

Educação permanente 6,7,8,12,13 

 

 

Considerando a formação destes profissionais, estudo analítico realizado em 

2018 mostra que dos 738 cursos cadastrados, 47,2% apresentam pelo menos uma disciplina 

na área de saúde mental, com média de 96 horas nas instituições privadas e 142 horas nas 

públicas, totalizando assim 2,4% e 3,5% da carga horária total do curso, respectivamente. 

Pode-se verificar que há cursos superiores que não oferecem disciplina relacionada à 

Tabela 3 – Capacitação  
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Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental e não houve nomenclatura padrão nem período 

específico para oferecimento dessa disciplina. (VARGAS et al, 2018).  

A experiência a nível de graduação contribui diretamente para a qualidade da 

assistência prestada, no sentido de preparação e aumento da percepção desses futuros 

profissionais acerca do doente mental e suas demandas, implicando proporcionalmente na 

qualidade da assistência prestada. (SILVA et al, 2011) 

Foi exposto, na maioria dos serviços pesquisados, que a educação permanente 

acaba sendo colocada em segundo plano dentro do processo de trabalho do enfermeiro, o 

que atesta a necessidade de inserir o plano de educação permanente dentro das suas 

atividades cotidianas de forma a fazer com que o profissional possa associar conhecimentos 

teóricos e práticos, melhorando suas condutas e mantendo-as atualizadas (SILVA, et  al, 

2016) corroborando positivamente com sua formação e sentimento de capacidade. 

Os resultados apontam ainda para a integração dos princípios da Reforma 

Psiquiátrica ao SUS, inserindo esses conceitos diretamente na prática diária desse 

profissional, constituindo ferramentas indispensáveis no cuidado a estes clientes, por meio 

do modelo psicossocial, buscando a integralidade da atenção, a participação social, a 

territorialidade e as ações coletivas. (SILVA et al, 2011)  

 

3.3 Práticas do enfermeiro na ABS 

No contexto de ações propriamente ditas, viu-se que as principais barreiras são: 

preferência por consultas médicas (6,9), encaminhamento não seletivo para consultas com 

especialista (5), enfoque em procedimentos (6), não controle do uso e dispensação de 

psicotrópicos (7), foco na transcrição de receituário (9), a falta de um fluxograma 

organizativo (11), a não utilização das ferramentas disponíveis na comunidade (1,3), não 

promoção da saúde (4,8,12,13,14), deficiência na comunicação (13), a não prática de 

matriciamento (11), percepção de limitação na assistência prestada (10,11,14) e 

aconselhamento percepcionado (10). No que diz respeito ao modelo de atuação adotado foi 

citado o medicalocêntrico (6, 7, 16), com enfoque na medicalização (6, 10, 16). 

Como fatores positivos foi possível obter a utilização de ferramentas 

comunitárias (6), interesses em atividades de saúde mental e PSF (9), oferta de terapia 

comunitária (7), ações de promoção da saúde (10) e prevenção de agravos (10), assim como 

reconhecimento do humano como ser holístico (10), realização de visita domiciliar (5,7), 

desenvolvimento de grupos de educação em saúde (3,5,6,10).  Conforme exibido na tabela 4. 
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  PRÁTICAS DO 

ENFERMEIRO 

 

  

Pontos negativos  Pontos positivos  Soluções 

 

Transcrição de receituário 9 

Não utilização de ferramentas 

comunitárias 1,3 

Consultas médicas 6,9 

Consultas com especialista

 5 

Não promoção da saúde

 4,8,12,13,14 

A não prática de 

matriciamento 11 

Falta de fluxograma 

organizativo 11 

Comunicação deficiente  13 

Controle de psicotrópicos 7 

Procedimentos  6 

Aconselhamento 10 

Limitação  10,11,14 

Modelo médico centrado 6, 

7, 16 

Medicalização 6, 10, 16 

  

Ferramentas comunitárias  6 

Grupos de educação em saúde

 3,5,6,10 

Visita domiciliar 5,7 

Interesses em atividades saúde 

mental e PSF 9 

Terapia comunitária 7 

Prevenção 10 

Promoção 10 

Ser holístico 10 

 

  

Matriciamento 3,11,13  

Iniciativa do profissional 5 

Fluxograma 11 

Relacionamento terapêutico

 14 

Utilização de ferramentas 

comunitárias 7,9 

Promoção da saúde 2,3,8,14 

Redução de danos  2 

Iniciativa profissional 5 

 

Viu-se que as medidas propostas como solução foram: iniciativa por parte do 

profissional em busca de melhorias (5), criação e implementação de um fluxograma 

organizacional (11), estabelecimento do relacionamento terapêutico (14), implantação da 

política de redução de danos (2), utilização de ferramentas comunitárias (7,9), 

desenvolvimento de atividades de promoção da saúde (2,3,8,14) e realização de 

matriciamento (3,11,13). 

TAVARES et al, (2016) mostra que as competências do enfermeiro de saúde 

mental são: clínica ampliada do sujeito, escuta e comunicação terapêutica qualificada, 

trabalho em equipe, conhecimentos acerca da reforma psiquiátrica, enfoque na família, 

inserção social e diminuição do estigma resultando numa assistência de enfermagem 

sistematizada, além de fortalecer questões ligadas ao cuidador como conhecer-se e 

desenvolver a própria personalidade. O estudo mostra também que a formação acadêmica 

não ocorre de maneira sistemática e a existência de discordância sobre a forma como deve 

ser realizada a avaliação clínica e a adoção dos conceitos trazidos pela reforma psiquiátrica 

refletem diretamente no não consenso sobre a postura que deve ser adotada mediante tal 

clientela. 

Estudo de 2015 mostra que um processo de trabalho que se sustenta numa 

relação personalizada, primando pela clínica ampliada, permeado pela multidisciplinaridade, 

Tabela 4 – Práticas do enfermeiro na ABS 
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vinculo cliente/profissional, atenção integral, acessibilidade, corresponsabilização, 

continuidade do cuidado e responsabilidade compartilhada, aumenta a qualidade e impacto 

positivo na população, reforçando dessa forma a necessidade de uma ação a saúde 

humanizada, principalmente a clientes com demanda de saúde mental.  (HIRDES, 2015) 

SILVA, et al (2016) mostra que os profissionais da ESF apresentaram 

dificuldade ao listar as práticas de promoção de saúde mental, além de expressar 

dificuldades na realização do cuidado. Relataram ainda o quão indispensável é aumentar o 

processo de formação em saúde mental no âmbito da APS.  

Indo de encontro a prática medicocentrada com abordagem voltada para o 

transtorno, um estudo de maio de 2018 revela que 73,9% da população do estudo conhece 

alguma Prática Integrativa e Complementar (PIC), 94,2% percebe que o usuário se beneficia 

de tal prática, 91,3% desses profissionais gostaria de ser capacitado para desenvolver alguma 

PIC e 92,8% enxerga nas PICs um recurso para cuidar em saúde mental. Esses números 

evidenciam que os profissionais reconhecem a necessidade de adotar práticas terapêuticas 

que visem o cuidado a outras esferas, para além da física e refletem sobre a realização de 

capacitações que abranjam o contexto para além do cuidado voltado para as práticas 

curativas e medicalizadoras. (CARVALHO; NÓBREGA, 2018) 

Considerando o fluxo dessa clientela no serviço de saúde, apesar da existência 

da possibilidade de referenciar e contra referenciar, o hospital psiquiátrico continua sendo 

tido como principal serviço de encaminhamento, visto que os profissionais das rede básica 

de saúde tem forte limitação e falta de experiência ao lidar com essa demanda, refletindo 

numa falha ao acolher e acompanhar essa população, levando a reencaminhamentos 

frequentes e não continuidade do acompanhamento a nível de atenção primária. 

(KANTORSKI et al., 2017) 

SALVADOR e PIO (2016) evidenciam a necessidade de articular uma rede de 

atenção que consiga mudar o paradigma do modelo medicalocêntrico, tendo em vista que as 

ações no contexto de saúde mental devem ser mais amplas, considerando o indivíduo em sua 

totalidade, pautando a abordagem na necessidade da inclusão social e diminuição do 

estigma. 

A partir dos dados de uma pesquisa de 2012, foi elucidado que o trabalho das 

equipes de saúde é pouco articulado e falta planejamento de ações terapêuticas para a 

comunidade. A estruturação em equipes se dá de forma teórica, mas, numa análise prática 

esses saberes e intervenções são individualizados, sendo pouco eficientes e dificultado a 

atuação em planejar e organizar a assistência em saúde mental. (MARTINS, et al., 2012) 
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3.4 Gestão 

 

Os artigos analisados retratam que os fatores gerenciais e administrativos foram 

os pontos de maior queixa e dificuldade dos profissionais, sendo estes: Ausência do PSF no 

município (2), falta de investimentos na ABS (9,11), falta de colaboração ou existência de 

uma equipe multiprofissional (1,2, 5, 9,11,13), alta demanda de usuários com demandas de 

saúde mental (3,11), dificuldade de acesso (3,11), falta de um serviço de referência (1), 

contrarreferência deficiente (7,8,11), dificuldade para encaminhamento a serviços 

especializados (7,8), articulação dos serviços primário e secundário ineficaz (2,3,7,11), 

encaminhamentos a serviços especializados como principal conduta (4,6,7,10), falta de 

continuidade no tratamento (4,9,11), além de tempo insuficiente para a realização de práticas 

voltadas para esse público (3,8) e estrutura física insuficiente para realização de práticas 

terapêuticas coletivas (1,5,8). 

O gerenciamento foi o eixo com menos pontos positivos, sendo tempo suficiente 

para realização de atividades coletivas (3) o único. Dentre as medidas de resolução propostas 

pelos trabalhos elencados encontram-se o desenvolvimento de um programa específico (1), 

ampliação do acesso dos usuários (2), apoio gestor (8), implementação de equipes 

multiprofissionais (3,13), integração das redes de atenção (1,7,8,11,14) e políticas de 

aperfeiçoamento contínuo (1,11). Conforme exposto na tabela 5. 

 

  GESTÃO   

Pontos negativos  Pontos positivos  Soluções 

 

Ausência do PSF 2 

Articulação dos serviços 

ineficaz 2,3,7,11 

Alta demanda / dificuldade 

de acesso 3,11 

Tempo insuficiente 3,8 

Encaminhamentos a 

serviços especializados

 4,6,7,10 

Dificuldade para 

encaminhamento 7,8 

Contrarreferência 

deficiente 7,8,11 

Falta de continuidade no 

tratamento 4,9,11 

Falta de investimentos 9,11 

Falta de equipe 

multiprofissional

 1,2,9,11,13 

  

Tempo suficiente 3 
 

 

  

Integração de redes 1,7,8,11,14 

Programa específico 1 

Apoio da gestão 8 

Implementação de equipe 

multiprofissional 3,13 

Políticas de aperfeiçoamento 

contínuo 1,11 

Acesso 2 

 

Tabela 5 – Gestão (continua)  
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Falta de colaboração equipe 

multiprofissional 5 

Falta de serviço de referência

 1 

Estrutura física insuficiente

 1,5  

 

Mendes (2010) mostra que os serviços em rede são segmentados pois priorizam 

condições pontuais e agudas. Conceitualmente, serviço desarticulado é entendido por 

serviços não ligados entre si que são incapazes de realizar uma assistência contínua para o 

indivíduo. Nesse sentido, a APS fica impossibilitada de realizar seu papel de “mediadora” 

entre os serviços de saúde, além da dificuldade de gerir a comunicação entre os três níveis 

de atenção. 

Fernandes et al (2017), aponta que a desarticulação dos serviços de saúde se 

deve a deficiência de comunicação e atraso na contrarreferência, já um estudo de 2008 

traduz o referenciamento e contrarreferenciamento como sistema pouco eficiente e 

segmentado, o que leva a não continuidade do tratamento, falha no processo terapêutico e 

não responsabilização por parte dos profissionais. Propõe que para uma articulação de 

serviços eficiente, é necessário o desenvolvimento de redes substitutivas, a implementação 

de uma comissão de saúde mental e qualificação profissional voltada para a saúde mental na 

ABS. /Evidencia dessa forma a necessidade de articulação em rede para a descentralização 

em saúde mental. (HIRDES, 2015 e ZAMBENEDETTI; PERRONE, 2008) 

Um estudo de 2017 que mostra a visão dos usuários aponta que os mesmos 

consideram o acesso a rede de atenção psicossocial através da APS limitado e concordam 

que as ações poderiam ser realizadas em espaços que possibilitem a sua inserção na 

sociedade. A pesquisa mostra ainda a vulnerabilidade em estruturar e exercer os cuidados de 

maneira integralizada no serviço, de forma que a demanda de saúde mental permanece 

propensa a encaminhamentos a serviços especializados, o que demonstra a dificuldade de se 

trabalhar em rede. (MOREIRA; CAMPOS, 2017) 

O matriciamento surge como proposta de cuidar compartilhadamente permite 

integração horizontal entre as equipes de atenção primária e de assistência psicossocial, 

permitindo resolutividade e evitando que a comunicação se dê de forma ineficaz, impedindo 

que informações importantes sejam perdidas durante procedimentos burocráticos, como 

pedidos de referência e pedidos de parecer, que podem ser amenizados adotando tais 

medidas. (BRASIL, 2011) 

 

Tabela 5 – gestão (Conclusão) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pretendeu manter o caráter construtivo da saúde mental no Brasil, 

esclarecendo os principais empecilhos e possibilidades para esse intento.  

Ao retomar os achados do estudo, podemos perceber que o mesmo nos 

possibilitou avançar na compreensão da atuação do enfermeiro na atenção básica no que diz 

respeito a saúde mental. É notável que são necessários avanços práticos, tendo em vista a 

existência de políticas que abrangem essa questão.  

Este estudo buscou conhecer como o se dá o atendimento aos clientes com 

demandas de saúde mental a nível de atenção básica, considerando a prática profissional 

individual e coletiva, além de descrever os principais limites, desafios e dificuldades para 

que essa atuação se dê de maneira satisfatória. Assim, entendemos que os objetivos desse 

estudo foram alcançados. 

Conceitualmente, o foco de abrangência da atenção primária a saúde é a 

promoção da saúde e a prevenção de agravos, de forma que os clientes com demandas de 

saúde mental sejam acompanhados nas UBS.  

Vale destacar que as principais queixas dos profissionais se referem ao 

desconhecimento da abordagem a essa clientela específica, levando-os a negligenciarem 

esses clientes, referenciando-os compulsoriamente, gerando impasses nos demais níveis de 

atenção ou focando na prescrição medicamentosa, deixando transparecer o modelo 

biomédico adotado, distorcendo a realidade teórica da prática. 

Nesse estudo, foi possível analisar as diversas facetas que envolvem a 

assistência em saúde mental, não podendo dissociar assistência e prática humanizada, nem 

gerência e capacitação, com objetivo em comum de prestar uma assistência de qualidade.  

É importante que o profissional associe diretamente sua atuação com a prática 

humanizada, tendo em vista as melhorias no vínculo e fortalecimento da relação, o que é 

necessário para o andamento da terapêutica. 

Nesse ínterim, a capacitação se mostra como via contínua de atualização dos 

saberes desses profissionais, tendo em vista que os processos humanos são dinâmicos e 

complexos. No levantamento, foi possível identificarmos que há descontentamento dos 

profissionais acerca da sua atuação, devido sentimentos de incapacidade para realizar esse 

atendimento. 

No âmbito mais amplo, as modalidades de acesso ao serviço de saúde, por sua 

própria natureza, têm caráter burocrático e não permitem o alcance da população ao SUS. 
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Visto isso, a população carece que a as políticas sejam implementadas e possibilitem o fluxo 

adequado pelos níveis de atenção. É fundamental que as esferas assistenciais e gerenciais se 

articulem e reforcem a educação continuada como parte do processo de trabalho e a grade 

curricular a nível de graduação seja modificada, de forma a inserir disciplinas de saúde 

mental além de condutas biomédicas, indo de encontro aos resultados após a reforma 

psiquiátrica 

Assim, a gestão é afirmada como principal elo de ligação entre os eixos adotados 

nessa pesquisa, sendo de suma importância que sua atuação no sentido de abranger a 

articulação dos níveis de atenção à saúde, promover educação permanente e desenvolver um 

plano de trabalho que inclua a implantação das práticas propostas pela PNH, além da 

abordagem holística do profissional para com o cliente. 

Nessas condições, é imprescindível que a gestão esteja associada a assistência e 

que as mesmas caminhem juntas, traçando estratégias aplicáveis e permanentes para a 

melhoria do acesso e continuidade do cuidado prestado.  Ainda nessa perspectiva, é preciso 

valorizar a competência gerencial própria dos enfermeiros, de modo a potencializar sua 

atuação.  

Os principais limites e desafios desse trabalho foram o pouco número de 

publicações nesse assunto e a concentração em determinadas regiões. O fato das funções 

mentais serem subjetivas implica no saber empírico, o que contribui negativamente para o 

estigma e produções qualitativas, que são “mal vistas” no meio científico, devido suas 

características não palpáveis. Esse estudo desperta a necessidade da realização de outros 

trabalhos que levantem essa questão, tendo em vista que as dificuldades são reais e 

espalhadas pelo território nacional.  

Em suma, é imprescindível superar o modelo manicomial que persiste até os dias 

atuais, desde a formação acadêmica até a atuação profissional. A prática medicocentrista é a 

principal ferida deixada pela história no que diz respeito a essa população, estigmatizando, 

dificultando o acesso, a continuidade das práticas terapêuticas e a inserção do indivíduo na 

sociedade. 

 É grandioso o legado da reforma psiquiátrica, mas é preciso luta diária, pois a 

mudança não se deu de fato, já que está incutida no estigma com que o cliente com 

transtorno mental é tratado, é vivido na peregrinação, de serviço em serviço em busca de 

acolhimento e cuidados. 



 

36 

REFERÊNCIAS 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Porto Alegre). Manual diagnóstico e 

estatístico de Transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 992 p. 

 

BORGES, Grasiela Cristina Reis; NASCIMENTO, Edinalva Neves; BORGES, Daniel 

Martins. Impacto da Política Nacional de Humanização na Estratégia Saúde da Família 

e na Rede de Saúde. Distúrb Comun, São Paulo, v.30, n.1, p. 194-200, março, 2018. 

Disponível em < http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2018v30i1p194-200> Acesso em 18 

nov. 2018 

 

BRASIL. Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/politica-nacional-de-saude-mental-alcool-

e-outras- drogas >. Acesso em: 28 de jun. 2018. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília (DF); 2013.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível 

em <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/portaria2436.pdf > acesso 

em 27 jun 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, 2011. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas em Saúde. Reforma psiquiátrica e política de saúde 

mental no Brasil. In: CONFERÊNCIA REGIONAL DE REFORMA DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE MENTAL: 15 anos depois de Caracas. Brasília: OPAS, Ministério da Saúde, 

2005. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. 

 

CARVALHO, Jessica Liz da Silva; NÓBREGA, Maria do Perpétuo Socorro de Sousa.  

Práticas integrativas e complementares como recurso de saúde mental na Atenção 

Básica Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre,  vol.38, no.4, PÁGINAS  2017  Epub 21 Maio 

2018 Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2017.04.2017-0014  Acesso em: 

17 nov. 2018 

http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2018v30i1p194-200
http://portalms.saude.gov.br/politica-nacional-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas
http://portalms.saude.gov.br/politica-nacional-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas
http://portalms.saude.gov.br/politica-nacional-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/portaria2436.pdf
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/portaria2436.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2017.04.2017-0014 


 

37 

 

FERNANDES, Liliana et al. Saúde Mental em Medicina Geral Familiar – obstáculos e 

expectativas percecionados pelos Médicos de Família. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro. v.22 n.3, p.797-805, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-

81232017223.33212016> Acesso em: 17 nov.2018 

 

GONZAGA, Neuza; NAKAMURA, Eunice. Os significados dos encaminhamentos feitos 

aos CAPS III de Santos: a visão dos profissionais.  Saúde Soc, São Paulo, v.24, n.1, 

p.232-243, 2015. Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902015000100018> 

Acesso em: 17 nov. 2018 

Guia prático de matriciamento em saúde mental / Dulce Helena Chiaverini et al. Brasília, 

DF: Ministério da Saúde: Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011. 236 p.; 

13x18 cm. 

 

HIRDES, Alice. A perspectiva dos profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre o 

apoio matricial em saúde mental  Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro,  v.20, n 2, 

p.371-382, 2015. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015202.11122014 

> Acesso em 17 nov. 2018 

 

KANTORSKI, Luciane Prado et al. Atenção psicossocial infantojuvenil: interfaces com a 

rede de saúde pelo sistema de referência e contrarreferência. Texto Contexto Enferm, 

Santa Catarina, v. 3, n. 26, p.1-10, 2017. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/0104-

07072017001890014>. Acesso em: 17 nov. 201 

 

MARTINS, Ricardo Vianna Martins et al. Ações de saúde mental na região norte do Rio 

Grande do Sul, Brasil  Revista Gaúcha Enfermagem Porto Alegre, vol.33, no.1,  

Mar. 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472012000100002 Acesso 

em 17 nov. 2018 

 

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v.15 

n.5, p. 2297-2305, 2010. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf  

Acesso em 25 de nov. 2018 

  

MILLANI, Helena de Fátima Bernardes; VALENTE, Maria Luisa L. de Castro. O caminho 

da loucura e a transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental. 

SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.) v.4 n.2 Ribeirão Preto ago. 

2008. Disponível em <> Acesso em 24 nov. 2018. 

 

MOREIRA, Maria Inês Badaró; CAMPOS, Rosana Teresa Onocko. Ações de saúde mental 

na rede de atenção psicossocial pela perspectiva dos usuários. Saúde Soc. São Paulo, 

São Paulo, v. 2, n. 26, p.462-474, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-

12902017171154>. Acesso em: 17 nov. 2018. 

 

RODRIGUES, Azevedo, Amaralina Rodrigues; DUQUE, Kristiane de Castro Dias. O 

cuidar versus a medicalização da saúde na visão dos enfermeiros da atenção primária à 

saúde. Revista APS, cidade, v.19, n.3, p. 403-411, jul 2016. Disponível em: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-831890 Acesso em 17 nov. 2018 

http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472012000100002
http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Azevedo,%20Amaralina%20Rodrigues%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Duque,%20Kristiane%20de%20Castro%20Dias%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20APS
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-831890


 

38 

 

SALVADOR, Daniel Barboza; PIO Danielle Abdel Massih. Apoio Matricial e CAPSI: 

desafios do cenário na implantação do matriciamento em saúde mental. Saúde Debate, 

Rio de Janeiro, v. 40, n. 111, p. 246-256, OUT-DEZ 2016. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201611119> Acesso em 17 nov. 2018 

 

SAMPAIO, Francisco Miguel Correia; SEQUEIRA, Carlos Alberto da Cruz; CANUT, 

María Teresa Lluch. Intervenções psicoterapêuticas de enfermagem NIC na prática 

clínica em Portugal: Um estudo descritivo. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde 

Mental, Porto, no. 16,  dez. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0152  

Acesso em 17 nov.2018 

 

SILVA, Carlos Magno Carvalho da, et al. Visita domiciliar na atenção à saúde mental. 

Cienc. enferm., Concepción dic, vol.17 no.3, p. 125-136, 2011. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532011000300011 Acesso em 17 nov. 2018 

 

SILVA, Geslaney Reis da, et al. Saúde mental na atenção primária à saúde: Percepções 

da equipe de saúde da família.  Cogitare enferm; CIDADE, v.21, n.2, p. 01-07, Abr.-Jun. 

2016. Disponível em http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-638 Acesso em 17 

nov. 2018  

 

SILVA, Luiz Anildo Anacleto da, et al. A educação permanente no processo de trabalho 

de enfermagem. Rev. enferm. Cent.-Oeste Min, CIDADE, v. 6, n.3, p. 2349-2361, set-dez. 

2016. http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-836102 

 

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. 

Integrative review: what is it? how to do it? Einstein [Internet]. 2010[cited 2015 Jan 

06];8Pt1:102-6. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ eins/v8n1/1679-4508-eins-8-1-

0102.pdf> Acesso em ago. 2018 

 

TAVARES Cláudia Mara de Melo et al. Competências específicas do enfermeiro de 

saúde mental enfatizadas no ensino de graduação em enfermagem. Revista Portuguesa 

de Enfermagem de Saúde Mental, Porto, no. spe 4, out. 2016. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0137> Acesso em 17 nov.2018 

 

VARGAS, Divane de et al. O ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental no 

brasil: análise curricular da graduação. Texto & contexto enfermagem, Florianópolis, 

vol.27 no.2, 2018 Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/0104-070720180002610016> 

Acesso em 17 nov. 2018 

 

ZAMBENEDETTI, Gustavo; PERRONE, Claudia Maria. O Processo de Construção de 

uma Rede de Atenção em Saúde Mental: desafios e potencialidades no processo de 

Reforma Psiquiátrica. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.18, n. 2, p. 277-

293, 2008. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312008000200005> Acesso 

em: 17nov. 2018 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0152 %20Acesso%20em%2017%20nov.2018
http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0152 %20Acesso%20em%2017%20nov.2018
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532011000300011
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Geslaney%20Reis%20da%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cogitare%20enferm
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-638
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Luiz%20Anildo%20Anacleto%20da%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-836102
http://www.scielo.br/pdf/
http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0137
http://dx.doi.org/10.1590/0104-070720180002610016


 

39 

ANEXO 1. Instrumento modelo para coleta de dados, validado por URSI, 2005 (continua) 

 
A. Identificação 
Título do artigo  
Título do periódico  
Autores Nome  

Local de trabalho    

Graduação    
País  
Idioma  
Ano de publicação  
B. Instituição sede do estudo 
Hospital  
Universidade  
Centro de pesquisa  
Instituição única  
Pesquisa multicêntrica  
Outras instituições  
Não identifica o local  
C. Tipo de publicação  
Publicação de enfermagem  
Publicação médica  
Publicação de outra área da saúde. Qual?  
D. Características metodológicas do estudo 
1. Tipo de publicação 1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa 

( ) Delineamento experimental 

( ) Delineamento quase-

experimental ( ) Delineamento 

não-experimental 

( ) Abordagem qualitativa 

1.2 Não pesquisa 

( ) Revisão de 

literatura ( ) Relato 

de experiência 

( ) Outras   
2. Objetivo ou questão de investigação  
3. Amostra 3.1 Seleção 

( ) Randômica 

( ) Conveniência 

( ) Outra   

3.2 Tamanho (n) 

( ) Inicial     

( ) Final    

3.3 Características 

Idade  

Sexo: M ( ) F ( ) 

Raça  

Diagnóstico  

Tipo de cirurgia   

3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos     
4. Tratamento dos dados  
5. Intervenções realizadas 5.1 Variável independente    

5.2 Variável dependente    

5.3 Grupo controle: sim ( ) não ( ) 

5.4 Instrumento de medida: sim ( ) não ( ) 

5.5 Duração do estudo    

5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção    
6. Resultados  
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7. Análise 7.1 Tratamento estatístico   
7.2 Nível de significância   

8. Implicações 8.1 As conclusões são justificadas com base nos resultados   
  
8.2 Quais são as recomendações dos autores    

9. Nível de evidência  
e. Avaliação do rigor metodológico 
Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto (método 
empregado, sujeitos 
participantes, critérios de inclusão/exclusão, intervenção, 
resultados) 

 

Identificação de limitações ou vieses  

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Instrumento modelo para coleta de dados validado por Ursi, 2005 (Conclusão) 

 


