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                                                           RESUMO 

 

A Atenção Básica em Saúde no Brasil funciona como “porta de entrada” dos usuários no 

sistema de saúde. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 

e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A ABS segue os 

princípios do Sistema único de saúde (SUS): Universalização, Equidade e Integralidade.  

Logo, o portador de sofrimento psíquico está incluso neste atendimento multiprofissional 

e igualitário. Porém, apesar de toda a conquista, o estigma do portador de transtorno 

psíquico continua enraizado na sociedade, afetando de forma significativa o atendimento 

que o mesmo recebe nas Unidades Básicas de Saúde, evidenciando assim, a carência e 

necessidade de profissionais capacidades, principalmente, da enfermagem, para 

acolhimento e atenção a este paciente. Objetivo: Analisar as publicações científicas 

atuais da Enfermagem que versam sobre Saúde Mental na Atenção Básica e como têm 

abordado os preceitos da RPB. Metodologia: Este estudo é uma Revisão Integrativa, 

abrangendo produções científicas nacionais sobre o tema abordado. A busca dos artigos 

que expuseram o tema da saúde mental e reforma psiquiátrica na atenção básica, ocorreu 

na base de dados científicos da BVS (Lilacs, Medline, BDENF), Os critérios de inclusão 

foram: textos disponíveis na íntegra; trabalhos publicados nos últimos 6 anos (2014-

2020); pesquisas que tiveram como local do assunto o Brasil devido a especificidade do 

tema da RPB. Os critérios de exclusão foram: estudos duplicados; estudos que não 

respondessem à pergunta central da revisão integrativa, estudo que aborde a saúde mental 

na atenção secundária e terciária. Resultados: Ao filtrar estudos dos últimos 6 anos, 

foram encontradas a quantidade de 26 artigos. Ao analisar os 26 artigos, verificou-se um 

quantitativo de 11 publicações que respondiam à pergunta da revisão integrativa, que 

abordam a Lei Federal 10.216, acolhimento na atenção primária, Apoio matricial, o 

estigma e outros assuntos como a, ainda, assistência no modelo biomédico. Conclusão: 

A partir desta revisão integrativa, concluiu-se que a Atenção Primária é de suma 

importância no acolhimento desses pacientes, além da percepção da importância da 

enfermagem como ponte deste atendimento. Também ressalta a importância da 

resistência dos profissionais e usuários do SUS, frente ao desmonte que está prestes a 

ocorrer, que pode modificar de forma significativa os direitos conquistados até os dias 
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atuais, por isso, a importância de produzir estudos e publicações sobre o assunto, que 

demonstrem como a Saúde Pública faz parte do direito cidadão. 

Principais abordagens: Atenção Primária à saúde, Saúde mental, enfermagem. 
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                                                        ABSTRACT 

Primary Health Care in Brazil works as a "gateway" for users in the health system. It is 

characterized by a set of health actions, at the individual and collective levels, which 

encompass health promotion and protection, disease prevention, diagnosis, treatment, 

rehabilitation and health maintenance. ABS follows the principles of the Unified Health 

System (SUS): Universalization, Equity and Integrality. Therefore, the person with 

psychological distress is included in this multidisciplinary and egalitarian care. However, 

despite all the achievements, the stigma of patients with mental disorders continues to be 

rooted in society, significantly affecting the care they receive in Basic Health Units, thus 

evidencing the lack and need for professional skills, especially in nursing, to welcome 

and care for this patient. Objective: To analyze the current scientific publications of 

Nursing that deal with Mental Health in Primary Care and how they have addressed the 

RPB precepts. Methodology: This study is an Integrative Review, covering national 

scientific productions on the topic addressed. The search for articles that exposed the 

theme of mental health and psychiatric reform in primary care, occurred in the scientific 

database of the VHL (Lilacs, Medline, BDENF). The inclusion criteria were: texts 

available in full; works published in the last 6 years (2014-2020); research that had Brazil 

as the subject location due to the specificity of the RPB theme. The exclusion criteria 

were: duplicate studies; studies that did not answer the central question of the integrative 

review, a study that addresses mental health in secondary and tertiary care. Results: When 

filtering studies from the last 6 years, 26 articles were found. When analyzing the 26 

articles, there was a number of 11 publications that answered the question of the 

integrative review, which address Federal Law 10.216, reception in primary care, Matrix 

support, stigma and other issues such as assistance in the model biomedic. Conclusion: 

From this integrative review, it was concluded that Primary Care is of paramount 

importance in welcoming these patients, in addition to the perception of the importance 

of nursing as a bridge for this service. It also highlights the importance of the resistance 

of SUS professionals and users, in view of the dismantling that is about to occur, which 

can significantly modify the rights conquered until today, therefore, the importance of 

producing studies and publications on the subject, that demonstrate how Public Health is 

part of the citizen's right. 

Main approaches: Primary health care, Mental health, nursing. 
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                     1 INTRODUÇÃO 

 

 A Atenção Básica em Saúde (ABS) no Brasil funciona como “porta de entrada” 

dos usuários no sistema de saúde. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 

Segundo Tanaka (2011), é desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, 

que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo, da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social.  

 A ABS segue os princípios do Sistema único de saúde (SUS): Universalização, 

Equidade e Integralidade. Logo, as enfermeiras que atuam na atenção primária devem ser 

capacitadas para prestar um atendimento sem distinções, a fim de realizar o que é proposto 

pelo sistema, guardando as especificidades de cada caso segundo o princípio da Equidade. 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido como uma das maiores conquistas 

da sociedade brasileira. No entanto, o modelo assistencial ainda hegemônico tende a 

manter-se centrado na assistência médica, fragmentada e especializada, que tem nas ações 

curativas seu locus privilegiado de atenção, com articulações ainda incipientes em relação 

a outras práticas terapêuticas ou racionalidades que não aquela estritamente biomédica 

(CAVALHEIRO; MARQUES; MOTA, 2013; DUARTE ET AL., 2015; PAIM ET AL., 

2011). 

  Segundo Nascimento e Leao (2019), nota-se que portadores de transtornos 

psíquicos, devido ao estigma presente na sociedade, sofrem com a desigualdade no modo 

de receber assistência nos diferentes serviços de saúde que compõem o SUS. Isto se revela 

como uma contradição dos princípios do SUS, tendo em vista que deve-se enxergar o 

usuário de forma integral, não somente sua patologia. É necessário que o usuário do SUS 

receba um cuidado integral, individualizado e não restritivo, que atenda a todas as suas 

demanda, inclusive as demandas primárias de saúde. 
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 A partir da década de 1970, o Movimento pela Reforma Psiquiátrica (RP) pautou-

se pela crítica ao modelo tradicional de assistência hospitalocêntrico, defendendo a 

perspectiva de um cuidado em saúde mental incorporado à categoria Integralidade, 

diretriz que o novo Sistema Único de Saúde - SUS apresentou para a saúde geral. 

Considerando que a Atenção Básica é o primeiro nível que constitui esse sistema, 

defendemos o argumento de que é em suas Unidades, as Estratégias Saúde da Família - 

ESF que o cuidado em saúde mental precisa encontrar possibilidade de acolhida, 

incorporação, estruturação e desenvolvimento. (OLIVEIRA; MEDEIROS; TRAJANO, 

NETO; ALMEIDA, 2017) 

 Por este motivo, o Ministério da Saúde (MS) por meio da Política Nacional de 

Saúde Mental (PNSM) propõe uma rede de serviços de saúde mental integrada e ampliada 

em relação a atenção às pessoas com transtornos mentais. Essa Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), instituída pela portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, possui 

a finalidade de criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Durante atividades de ensino, pesquisa e extensão no decorrer do curso de 

graduação em Enfermagem, a pesquisadora observou o desafio da inserção do portador 

de transtorno psíquico nos diferentes serviços de saúde, esses usuários eram deixados de 

lado, como se não houvesse nenhuma necessidade de atendimento, ou então, eram 

encaminhados de um profissional para outro, sem resolução nenhuma do seu quadro. 

Também, frente a atual crise de saúde pública que o Brasil enfrenta e a má gestão do atual 

presidente, que planeja a revogação de portarias editadas de 1991 a 2014, que desmonta 

políticas públicas de saúde mental de rede pública do país, entre elas o CAPS, os Centros 

de Atenção Psicossocial, ou seja, a pesquisadora percebe a necessidade de se posicionar 

e ser resistência na tentativa de manter os direitos que já foram conquistados e por respeito 

a toda luta para tal conquista. Tais observação levou à inquietação de buscar conhecer a 

problemática da psiquiatria no contexto da ABS e atuação da enfermagem neste cuidado 

específico. 
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1.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

No ano de 2001, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu perturbação 

mental como uma distorção do pensamento e das emoções resultante da desadequação ou 

agravamento do funcionamento psicossocial e que depende de fatores psicológicos, 

biológicos e sociais. Apesar de a definição estar bem conseguida, e de toda a 

credibilidade, compreensão e suporte que as pessoas que padecem destes problemas 

deveriam ter, os problemas do foro psicológico são como uma faca de dois gumes: por 

um lado temos os sintomas que impedem ou prejudicam a pessoa no prosseguimento do 

seu cotidiano, e por outro temos o estigma que ainda existe na sociedade em relação a 

este tipo de problemáticas (CORRIGAN & BINK, 2016). 

Em outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, completa-

se o processo de retorno do país ao regime democrático. No contexto de busca de 

implantação de um estado de bem-estar social, a nova carta constitucional transformava 

a saúde em direito de cidadania e dava origem ao processo de criação de um sistema 

público, universal e descentralizado de saúde. Transformava-se, então, profundamente a 

organização da saúde pública no Brasil. (PAIVA; TEIXEIRA, 2014) 

Com a reforma sanitária, foi criado o Sistema Único de saúde (SUS), que busca 

garantir a universalização da saúde. Posteriormente, foram criadas políticas nacionais de 

saúde e programas que ajudam neste processo da saúde pública no Brasil. 

Segundo Rafael Polakiewicz, em publicação no portal PEBMED, juntamente a 

este movimento de luta para garantir uma melhor qualidade de vida para a população, 

surge a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), que, mais do que denunciar os 

manicômios como instituições de violências, propõe a construção de uma rede de serviços 

e estratégias territoriais e comunitárias, profundamente solidárias, inclusivas e libertárias. 

No campo da saúde mental, desde a década de 1980, um amplo movimento social 

composto por profissionais de saúde, usuários dos serviços e seus familiares e 

pesquisadores tem alcançado avanços na constituição de um modelo de atenção 

psicossocial e comunitário, alternativo às instituições manicomiais predominantes até 

então. Contribuiu de forma decisiva para esses avanços a lei nacional da reforma 

psiquiátrica no Brasil (lei 10 216/2001). Atualmente, a atenção à saúde mental consiste 

em uma rede de serviços que articula serviços de Atenção Primária, serviços 

especializados de base comunitária (Centros de Atenção Psicossocial, CAPS), serviços 

hospitalares (com número crescente de leitos psiquiátricos em hospitais gerais e 
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diminuição sistemática de leitos em hospitais psiquiátricos) e estratégias de 

desinstitucionalização, apoio social, trabalho e renda.  

Segundo Guimarães, Silva e Vale (2016), com a política nacional de saúde mental, 

estes usuários, antes, destituídos da própria identidade, privados de seus direitos mais 

básicos de liberdade e sem a chance de possuir qualquer objeto pessoal (os poucos que 

possuíam tinham que ser carregados junto ao próprio corpo), esses sobreviventes agora 

vivem. São personagens da cidade: transeuntes no cenário urbano, vizinhos, trabalhadores 

e também turistas, estudantes e artistas que compuseram e compõem novas histórias no 

mundo.  

Porém, apesar de toda a conquista, o estigma do portador de transtorno psíquico 

continua enraizado na sociedade, e como parte deste conjunto, os serviços de saúde em 

geral e as enfermeiras também carregam consigo esta questão, e projetam sua visão 

negativa no tratamento destes indivíduos. 

Na busca da universalidade da assistência e da ampliação do acesso aos serviços 

de saúde, a implementação da atenção básica, através de sua estratégia estruturante Saúde 

da Família, tem sido a principal diretriz das políticas públicas na direção da melhoria da 

qualidade da atenção à saúde no nosso país. Esta expansão da atenção básica exigiu a 

incorporação de recursos humanos não adequadamente preparados para este tipo de 

trabalho. Segundo documentos oficiais do Ministério da Saúde, o PSF deve dar conta de 

85% das necessidades de saúde da população cadastrada, sendo que as questões 

psicossociais não estão incluídas como prioridades. (TANAKA; RIBEIRO, 2008) 

Segundo, Tanaka e Ribeiro (2008), as dificuldades encontradas na organização 

dos sistemas locais ou loco-regionais de saúde para acolhimento/captação dos usuários 

portadores de transtornos mentais são potencializadas pela "sensação" de incapacidade 

técnica de intervenção dos profissionais de saúde. Desta forma, a proposta do Ministério 

da Saúde de implantação de apoio matricial para as equipes do PSF parece caminhar no 

sentido de subsidiar a ampliação da clínica e possibilitar a inclusão concreta e efetiva de 

ações de saúde mental na atenção básica. Cabe realçar que este apoio deverá ser ofertado 

a toda rede de atenção básica, pois o PSF cobre apenas uma parcela da população no país. 

Quanto à enfermagem, o ensino tradicional e tecnicista foi muito presente na 

formação destes profissionais, o que reflete no descompasso entre o ensino e as práticas, 

de enfermagem em saúde mental e desses com as políticas de saúde atuais, que priorizam 

a atenção à pessoa em sofrimento psíquico na comunidade. De igual forma, é possível 

observar que embora as diretrizes da Reforma Psiquiátrica sejam contempladas nos 
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planos de ensino das disciplinas de enfermagem em saúde mental, as atividades práticas 

nem sempre se dão no campo da atenção psicossocial, nos espaços comunitários e na 

atenção primária, sobretudo, nas relações/interações dos níveis de atenção que compõe a 

rede de serviços à saúde.( 

 

1.3 OBJETO DO ESTUDO  

 

A produção científica da Enfermagem que versa sobre Saúde Mental na Atenção 

Básica de Saúde 

 

1.4 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Como as publicações científicas atuais da Enfermagem têm abordado o tema da 

Saúde Mental e RPB no âmbito da Atenção Básica? 

 

1.5 OBJETIVO  

Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo: Analisar as publicações 

científicas atuais da Enfermagem que versam sobre Saúde Mental na Atenção Básica e 

como têm abordado os preceitos da RPB. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

O estigma da loucura ainda compromete a atenção prestada aos indivíduos com 

transtornos psíquicos em atenção básica. Percebe-se que o medo da loucura não está 

relacionado somente ao local de atendimento, mas aos profissionais que realizam a 

assistência, ou seja, na verdade, a visão das enfermeiras que atuam nessa área 

compromete esta atenção.  

Desta forma, faz-se necessário um trabalho científico que explore as questões da 

saúde mental fora dos serviços de psiquiatria, para que se diminua o estigma do portador 

de transtorno nos serviços de saúde não especializados e reforce a importância da 

enfermagem na atuação da saúde mental na atenção primária. 

Com o capitalismo desenfreado, a competição por espaço em mercado de trabalho 

e as obscuridades de uma sociedade líquida, acontece o aumento do esgotamento e 
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adoecimento mental. Por este motivo, torna-se necessário identificar como a saúde mental 

se insere nas unidades de saúde e atenções básicas.  

É relevante trazer à tona, as questões que estão prestes a mudar de forma 

significativa a atenção em saúde pública como é conhecida. As revogações que estão 

prestes a acontecer, provém de uma má gestão do País, que pode trazer o desmonte do 

SUS como ele é, acabando com a integralidade, uma de suas principais diretrizes.  O que 

também justifica tal estudo. 

O estudo é necessário para evidenciar as fragilidades encontradas na Atenção 

primária e consequentemente no SUS, que dificultam a inserção da saúde mental como 

parte integrante deste cuidado primário, além de trazer a enfermagem como um 

maquinário principal para que estas fragilidades sejam vencidas.  

A enfermagem faz parte de todos os níveis de atenção à saúde, e por isso deve 

estar preparada para atuar em diversos cenários. A Atenção Básica torna-se um meio 

diverso, por atender toda a população, atinge diversas especialidades, dentre elas, é 

importante considerar de forma relevante, os pacientes psiquiátricos que ainda constituem 

uma parte com pouca visibilidade e necessitam de um cuidado demasiadamente holístico, 

que leva em conta um olhar diferenciado, capaz de enxergar além de uma patologia 

clínica.  

Por isso, acredita-se que este estudo possibilitará a construção de conhecimento 

para um atendimento de qualidade a estes indivíduos dentro de suas especificidades, 

seguindo os princípios do SUS e atendendo a demanda de uma população com baixa 

visibilidade. 
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

Segundo Tanaka e Ribeiro (2008), O conceito do processo saúde-doença tem 

evoluído, nas últimas décadas, do foco principal nas doenças e morte (aproximações 

negativas) para concepções mais vinculadas à qualidade de vida da população, de 

produção social da saúde, ou seja, uma aproximação positiva. Saúde é então resultado de 

um processo de produção social que expressa a qualidade de vida de uma população, 

entendendo-se qualidade de vida como uma condição de existência dos homens no seu 

viver cotidiano, um "viver desimpedido", um modo de "andar a vida" prazeroso, seja 

individual seja coletivamente.  

A saúde no Brasil tem como modelo de atenção, historicamente predominante, a 

prática voltada para a doença, com foco hospitalocêntrico, uma relação mercantilizada 

entre médico e paciente. Modelo fortemente enraizado nos serviços de saúde e na 

população durante o período conhecido como “milagre econômico”, perdurou de até final 

da década de 1970(NEVES; LUCCHESE; MUNARI, 2010). No mesmo período a 

formação do enfermeiro assumia, hegemonicamente, as funções administrativas no 

contexto hospitalar, local ideal para a materialização do cuidar clínico, voltado para o 

indivíduo com ênfase na distribuição de tarefas e o cuidar curativo. O cuidado era 

centrado na recuperação do corpo individual, processo presidido pelo médico, detentor 

do saber clínico.  

Apesar desse cenário instituído, a partir de 1983, movimentos de transformação, 

liderados por representantes da sociedade e políticos, iniciaram uma luta pelos direitos a 

cidadania, dentre eles à saúde. Pela primeira vez na história do país, a saúde teve seu 

panorama ampliado, sendo discutida como direito de todos e dever do estado, movimento 

denominado Reforma Sanitária. 

Evento político-sanitário mais importante da década, a VIII Conferência Nacional 

de Saúde reuniu intelectuais, profissionais e políticos da época, no qual foram lançados 

os princípios básicos para formação de uma nova política de saúde, com controle social, 

aumento dos recursos financeiros e aplicação do conceito ampliado saúde - clínica 

ampliada. Esse foi base para a nova constituição Federal, diretriz e princípios do Sistema 

Único de Saúde - SUS, consolidado pelas leis 8080/90 e 8142/90. 

 Na mesma época, emergia no Brasil um movimento inspirado no modelo italiano 

de Franco Basaglia que discutia a saúde mental, o Movimento Nacional de Luta 
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Antimanicomial, que unia de trabalhadores em saúde mental, usuários e familiares no 

questionamento da segregação da loucura, sob o lema, iniciando uma longa luta pela 

desospitalização do doente e pela busca de sua cidadania. 

 A Estratégia Saúde da família (ESF) surge como proposta para inversão do 

quadro de iniquidade, ineficiência e inexistência de ações primárias, sobretudo, em áreas 

de risco. Como estratégia de atendimento, para atingir os objetivos do SUS, a ESF 

possibilita organização do trabalho, em que o enfermeiro exerce papel preponderante, 

desde o planejamento das ações até a assistência. Possibilita ao enfermeiro organizar seu 

trabalho para além do cuidar clínico e curativo, instituído historicamente a sombra do 

modelo biomédico. (NEVES; LUCCHESE; MUNARI, 2010) 

Ainda se encontra muita dificuldade para instalar um modelo de saúde igualitário, 

apesar de o Brasil estar realizando esforços, já significativos, na busca da redistribuição 

da riqueza produzida são notórias as resistências internas na direção de outro padrão 

tributário, progressivo, de uma maior visibilidade e transparência financeira, que 

permitam avançar para um padrão de justiça tributária, como a taxação de grandes 

fortunas e, assim, identificar as barreiras ao desenvolvimento solidário, como, a 

financeirização da economia reorientando recursos para políticas sociais estratégicas ao 

enfrentamento das desigualdades, como o direito universal à saúde. 

Como estratégia de enfrentamento de tal realidade e de sustentação do SUS, a 

atenção básica vem adquirindo reconhecimento e responsabilidades crescentes, ao ser 

considerada como a porta de entrada do sistema e a estação articuladora e coordenadora 

das redes de atenção à saúde. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída 

em 2006, foi recentemente atualizada com o fim de ampliar a cobertura de serviços, de 

programas, de territórios e de públicos, diante das necessidades de saúde e das demandas 

sanitárias emergentes. A política se orienta pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social, ou seja, os 

norteadores do novo modelo de atenção à saúde implantado pelo SUS. As ações de 

promoção de prevenção e de acesso ao sistema devem se dar de forma privilegiada no 

âmbito do nível da atenção básica, sobretudo por meio da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), por meio da qual se torna possível abranger territórios e regiões de maior cobertura 

populacional. (BARBIANI, NORA, SCHAEFER, 2016) 
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 2.1 A ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL  

 

 Segundo Garcia et al (2016), a reforma psiquiátrica brasileira, movimento 

organizado a partir de um campo heterogêneo de saberes e práticas que incluí clínica, 

política, cultura e relações jurídico-legais, influenciou a construção dos novos modelos 

de atenção à saúde mental adotados na atualidade. 

 Consequentemente, esse movimento sustentou transformações no campo da 

assistência, o que resultou na necessidade de reorganização do processo de trabalho dos 

profissionais envolvidos na atenção oferecida ao doente mental. No bojo dessas 

mudanças, a enfermagem passa a desenvolver ações voltadas a superar o paradigma da 

tutela através da compreensão do sofrimento em sua complexa relação entre os 

determinantes psíquicos, sociais e políticos. 

 Assim, o cuidado de enfermagem em saúde mental, na atualidade, demanda do 

enfermeiro a postura de agente terapêutico. Porém, sustentar o lugar de agente terapêutico 

requer uma postura em que se prioriza o estabelecimento da relação terapêutica, 

compreendida como uma tecnologia de cuidado de enfermagem que permite o 

reconhecimento das experiências de vida do paciente e o estímulo à sua responsabilização 

na produção de seu sintoma e, por consequência, na tomada das decisões terapêuticas. 

(GARCIA; FREITAS; LAMAS, TOLEDO, 2016) 

O trabalho da enfermagem nesse campo era respaldado nos princípios de 

autoridade, disciplina, controle e o regime asilar na saúde mental, em franco processo 

hegemônico, cristalizava o preconceito com relação a doença mental tanto para os 

profissionais como para a sociedade. 

 As discussões acerca da necessidade de mudanças nos currículos de enfermagem 

iniciaram em 1994, evocadas a partir da nova forma de trabalhar o contexto saúde 

emergida com a Reforma Sanitária e efetivada com a Constituição Federal e leis 

orgânicas. Até então o currículo vigente era de 1972. Foram apresentadas propostas pela 

Associação Brasileira de Enfermagem Nacional (ABEn), a Portaria 1972/94 

regulamentou o Currículo Mínimo de Enfermagem e realizou o primeiro Seminário 

Nacional Diretrizes para a Educação em Enfermagem no Brasil – SENADEn quando 

foram apresentadas várias diretrizes que deveriam fazer parte da formação do enfermeiro. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/96 
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estabeleceu-se as Diretrizes Curriculares como responsáveis pelas formações de nível 

superior. (REZENDE, 2017) 

 Estas aprovadas em 2001 pelo Ministério da Educação, passaram a ser o principal 

desafio das escolas de enfermagem por ter, entre seus fundamentos, a aproximação da 

formação dos alunos as diretrizes do SUS. Assim, os currículos de graduação deveriam 

ser fundamentados no campo do saber da profissão de enfermagem, visando promover no 

aprendiz a competência para o desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 

responsabilidade pela formação permanente; reconhecer a saúde e condições dignas de 

vida como um direito; assentar-se em conteúdos relacionados ao processo de saúde-

doença do indivíduo, da família e comunidade, garantindo assim, a integralidade da 

assistência. (NEVES; LUCCHESE; MUNARI, 2010) 

Segundo Buchele, Laurindo et al (2006), o acolhimento contribui para a satisfação 

do usuário à medida que possibilita regular o acesso das ações e serviços. “O vínculo 

entre profissional/ paciente estimula a autonomia e a cidadania, promovendo sua 

participação durante a prestação de serviço.” 

A postura acolhedora deve se dar em todos os momentos da produção do serviço 

de saúde, iniciando no primeiro contato com a pessoa, envolvendo a escuta, a atenção, 

valorização de queixas, identificação das necessidades que podem vir a ser satisfeitas, 

tratamento de forma humanizada e reconhecimento do usuário como participante ativo 

do seu processo saúde-doença. (COSTA; GARCIA; TOLEDO,2016) 

Reorganizar o processo de trabalho atual se faz necessário, para que o acolher 

signifique receber o outro de forma humanizada, entender o usuário como sujeito 

participante do seu processo de cuidar, com o objetivo de ampliar o acesso à população e 

melhorar a qualidade do trabalho oferecido. 

O enfermeiro faz parte de um elo de ligação imaginário, que une e reaproxima o 

indivíduo psiquiátrico de um modelo de atenção básica, reconhecendo-o como um 

indivíduo passivo de cuidado integral, não delimitando áreas de atendimento. Por isso, 

cabe ao enfermeiro, modificar a visão social, todo este estigma, para que haja, de forma 

efetiva e eficaz, a inclusão deste indivíduo na Atenção Básica. 

Entende-se a importância de estabelecer um novo olhar para o cuidado 

fundamentado na conversa e na criatividade que possibilite a formulação social da função 

dos profissionais no aprendizado da sua prática. É necessário que o profissional da área 

da saúde tenha uma visão como um todo, não só direcionado à técnica e à terapêutica, 
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mas sim buscando uma atitude solidária, atitude psicoterapêutica e atitude reabilitatória 

(BARROS, OLIVEIRA, SILVA, 2014).  

É essencial que os enfermeiros que atuam na área da Saúde Mental reconsiderem 

a importância da atitude no cuidar de um modo geral, não só compreendendo a patologia 

e sim reformulando sua relação enfermeiro/paciente (BARROS, OLIVEIRA, SILVA, 

2014).  

 

2.2 REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA  

 

A Renascença, a segregação dos loucos se dava pelo seu banimento dos muros 

das cidades Europeias e o seu confinamento era um confinamento errante: eram 

condenados a andar de cidade em cidade ou colocados em navios que, na inquietude do 

mar, vagavam sem destino, chegando, ocasionalmente, a algum porto. 

No entanto, desde a Idade Média, os loucos são confinados em grandes asilos e 

hospitais destinados a toda sorte de indesejáveis – inválidos, portadores de doenças 

venéreas, mendigos e libertinos. Nessas instituições, os mais violentos eram acorrentados; 

a alguns era permitido sair para mendigar.(CAVALHEIRO, 2013) 

No século XVIII, Phillippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria, propõe uma 

nova forma de tratamento aos loucos, libertando-os das correntes e transferindo-os aos 

manicômios, destinados somente aos doentes mentais. Várias experiências e tratamentos 

são desenvolvidos e difundidos pela Europa. 

O tratamento nos manicômios, defendido por Pinel, baseia-se principalmente na 

reeducação dos alienados, no respeito às normas e no desencorajamento das condutas 

inconvenientes. Para Pinel, a função disciplinadora do médico e do manicômio deve ser 

exercida com firmeza, porém com gentileza. Isso denota o caráter essencialmente moral 

com o qual a loucura passa a ser revestida. 

No entanto, com o passar do tempo, o tratamento moral de Pinel vai se 

modificando e esvazia-se das ideias originais do método. Permanecem as ideias corretivas 

do comportamento e dos hábitos dos doentes, porém como recursos de imposição da 

ordem e da disciplina institucional. No século XIX, o tratamento ao doente mental incluía 

medidas físicas como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. 

A partir da segunda metade do século XX, impulsionada principalmente 

por Franco Basaglia, psiquiatra italiano, inicia-se uma radical crítica e transformação do 

http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/pinel.html
http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/basaglia.html
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saber, do tratamento e das instituições psiquiátricas. Esse movimento inicia-se na Itália, 

mas tem repercussões em todo o mundo e muito particularmente no Brasil. 

Nesse sentido é que se inicia o movimento da Luta Antimanicomial que nasce 

profundamente marcado pela idéia de defesa dos direitos humanos e de resgate da 

cidadania dos que carregam transtornos mentais. 

No Brasil, tal movimento inicia-se no final da década de 70 com a mobilização 

dos profissionais da saúde mental e dos familiares de pacientes com transtornos mentais. 

Esse movimento se inscreve no contexto de redemocratização do país e na mobilização 

político-social que ocorre na época. 

Importantes acontecimentos como a intervenção e o fechamento da Clínica 

Anchieta, em Santos/SP, e a revisão legislativa proposta pelo então Deputado Paulo 

Delgado por meio do projeto de lei nº 3.657, ambos ocorridos em 1989, impulsionam a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Em 1990, o Brasil torna-se signatário da Declaração de Caracas a qual propõe a 

reestruturação da assistência psiquiátrica, e, em 2001, é aprovada a Lei Federal 

10.216 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

Dessa lei origina-se a Política de Saúde Mental a qual, basicamente, visa garantir 

o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos, superando assim a lógica das internações de longa permanência que tratam 

o paciente isolando-o do convívio com a família e com a sociedade como um todo. 

A Política de Saúde Mental no Brasil promove a redução programada de leitos 

psiquiátricos de longa permanência, incentivando que as internações psiquiátricas, 

quando necessárias, se dêem no âmbito dos hospitais gerais e que sejam de curta duração.  

Além disso, essa política visa à constituição de uma rede de dispositivos 

diferenciados que permitam a atenção ao portador de sofrimento mental no seu território, 

a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos e, 

ainda, ações que permitam a reabilitação psicossocial por meio da inserção pelo trabalho, 

da cultura e do lazer. 

O processo de Reforma Psiquiátrica surge no contexto nacional a partir da década 

de 1980 do Século XX, como proposta à ruptura do modelo clínico-psiquiátrico centrado 

na referência hospitalar, em um processo de desconstrução e reconstrução da atenção a 

pessoa que sofre mentalmente. Assim, a atenção psicossocial nos remete a práticas de 

reinserção e permanência desse sujeito no convívio social, o que exige articulação da 

http://www.paulodelgado.com.br/
http://www.paulodelgado.com.br/
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24138&janela=1
http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=232459&titulo=LEI%2010216%20de%2006/04/2001%20%20-%20LEI%20ORDIN%C3%81RIA
http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=232459&titulo=LEI%2010216%20de%2006/04/2001%20%20-%20LEI%20ORDIN%C3%81RIA
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1
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atenção primária com as novas propostas dos serviços substitutivos à hospitalização 

psiquiátrica. (NEVES; LUCCHESE E MUNARI, 2010) 

No Brasil, o processo de reforma se deu mais no sentido de politização das 

denúncias e críticas a partir dos movimentos sociais e das lutas contra o autoritarismo da 

ditadura e as instituições de violência que se tornaram “casas de horrores” (grandes 

hospitais ou asilos psiquiátricos). Por isso, a RP brasileira se constituiu como luta por 

liberdade e contra todas as formas de violência e tem como origem as lutas sociais e 

populares pelos direitos humanos e pela democracia. Portanto, nasce da sociedade civil, 

e não do Estado ou de interesses de grupos de poder, como reivindicação popular e por 

cidadania e direitos, estando muito mais próxima de uma noção de “reforma estrutural”, 

como proposto por Sonia Fleury, uma reforma das relações entre Estado e sociedade, mais 

que uma renovação de velhos modelos no âmbito técnico-assistencial. 

O processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) tem sido uma das mais 

importantes políticas de Saúde Mental e inclusão da diferença do mundo, levando a 

loucura do isolamento institucional nos manicômios à participação social e política, com 

ocupação da cidade e diferentes formas de inclusão social e intervenção na cultura. 

(TORRE, AMARANTE. 2017) 

Nessa última década muitas de suas bandeiras de luta se tornaram realidade no 

país. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), o Auxílio de Reabilitação Psicossocial "De volta pra casa", expandiram, 

significantemente, a possibilidade de desinstitucionalização responsável de pessoas 

submetidas a longos períodos de internações psiquiátricas, ao tempo que se assistiu a uma 

redução expressiva de leitos em hospitais psiquiátricos, particularmente nos estados do 

sudeste e nordeste brasileiro. Paralelamente se solidifica um modelo de atenção 

psiquiátrica baseado na comunidade e não centrado no hospital como a escolha da política 

pública de saúde mental no país. (PITTA,2011)  

O aumento da acessibilidade ao cuidado em Saúde Mental na última década, no 

território nacional, após a aprovação da Lei, é fato inquestionável e merece avançar uma 

vez que ainda não dispomos de um patamar satisfatório de recursos assistenciais no país. 
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2.3 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA E SUS  

 

A atenção à saúde no Brasil historicamente vem sendo desenvolvida com ênfase 

na prestação de serviços médicos individuais, com enfoque curativo, a partir da procura 

espontânea aos serviços. Com a nova Constituição o Ministério da Saúde ampliou o 

conceito de saúde na tentativa de reverter esse modelo assistencial e isso vem norteando 

a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na 

doença para um modelo de atenção integral à saúde, em que haja a incorporação 

progressiva de ações de promoção da saúde, prevenção das doenças e a recuperação.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), sob a responsabilidade das três esferas 

autônomas de governo federal, estadual e municipal, passa a ser um sistema que significa 

um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Nesse 

sentido, a atenção básica tem sido uma denominação adotada no país como um conjunto 

de ações de saúde que englobam estratégias de intervenção de promoção da saúde, 

prevenção de doenças, agravos e atenção curativa. (BRASIL,2003) 

É desenvolvida através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 

democráticas e participativas, em equipes dirigidas a populações de territórios bem 

delimitados, pelas quais assumem responsabilidade. Nesse cenário foi concebido pelo 

Ministério da Saúde o Programa Saúde da Família (PSF), atualmente Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), que se configura como plano de organização dos serviços de saúde e 

como estratégia ordenadora da atenção básica de saúde no SUS, com o objetivo de 

reorganizar a prática assistencial com novas bases e critérios, em substituição ao modelo 

assistencial vigente. Entende-se que a atenção integral em saúde mental deve propor um 

conjunto de dispositivos sanitários e sócioculturais que partam de uma visão integral das 

várias dimensões da vida do indivíduo, em diferentes e múltiplos âmbitos de 

intervenções: educativo, assistencial e de reabilitação. (BUCHELE ET AL, 2006) 

 Nessa direção, a saúde mental tem buscado a reestruturação da atenção 

psiquiátrica com base na atenção básica de saúde e no contexto do modelo de sistemas 

locais de saúde. A integração dessas ações preconiza organizar uma rede de serviços de 

forma hierarquizada e regionalizada contemplando a ESF. Assim, a saúde mental, como 

integrante da saúde pública, é incluída no plano de um sistema descentralizado, 

regionalizado e hierarquizado. É um tipo de ação especial que deve ser exercida no 

município, desenvolvendo uma proposta integrada aos serviços de saúde, com caráter 

interdisciplinar, científico, social, cultural e humanizado. 
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 A Política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas marca um novo 

olhar sobre o usuário, alicerçada na Lei Federal nº 10.216, de 2001. Conhecida como lei 

antimanicomial, propõe a estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência 

centrada na atenção comunitária com ênfase na reabilitação e reinserção social dos 

usuários. Essa rede de assistência deve ser composta de dispositivos extra-hospitalares 

articulados com a rede de atenção em saúde mental, com seus diferentes serviços e níveis 

de atuação, sendo que os dispositivos devem estar ligados à perspectiva da RD e 

integrados ao meio cultural e comunitário em que vivem as pessoas em situação de uso.  

No atual desenho das políticas de atenção à saúde, cabe à atenção básica não 

apenas constituir-se como porta de entrada, mas mediar o percurso do usuário pelos 

demais serviços. A preconizada transformação da modelagem tecno assistencial recoloca 

o papel da atenção básica na rede de atenção, e, no âmbito da política, amplia sua 

relevância na gestão do cuidado de todos os sujeitos que ocupam os territórios de 

referência das equipes. Entretanto, a referência ao cuidado na atenção básica inserida na 

política não se implantou imediatamente nas práticas de cuidado, sendo necessário um 

conjunto de iniciativas para essa transformação.  

No sentido de aproximar a atenção básica da saúde mental, o Governo Federal 

incentivou algumas ações junto às equipes de saúde da família. A qualificação 

profissional para atendimento das demandas de saúde mental foi foco de algumas dessas 

estratégias. (SANTOS; FERLA, 2017) 

  

 2.3.1 O APOIO MATRICIAL  

 

Nas últimas décadas, o Apoio Matricial vem sendo definido como uma estratégia 

de cogestão para o trabalho interprofissional e em rede, valorizando-se, nessa definição, 

a concepção ampliada do processo saúde/doença, a interdisciplinaridade, o diálogo e a 

interação entre profissionais que trabalham em equipes ou em redes e sistemas de saúde. 

(CATRO; OLIVEIRA, CAMPOS, 2016) 

Segundo Campos e Figueiredo (2015), O apoio Matricial se configura como um 

suporte técnico especializado que é ofertado à uma equipe interdisciplinar de saúde a fim 

de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações. Ele pode ser realizado por 

profissionais de diversas áreas especializadas, mas a pesquisa tomou como objeto de 

investigação a especificidade do Apoio Matricial da Saúde Mental, já que as questões 
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subjetivas transpassam quaisquer problemas de saúde e devem ser abordadas em toda 

relação terapêutica.  

Ainda, a atenção básica tem um importante papel na assistência a certas demandas 

em Saúde Mental. O Ministério da Saúde avalia que cerca de 9% da população 

apresentam transtornos mentais leves e de 6 a 8% apresentam transtornos decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas, pelos quais a atenção básica deve responsabilizar-se. 

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde estimam que quase 

80% dos usuários encaminhados aos profissionais de saúde mental não trazem, a priori, 

uma demanda específica que justifique a necessidade de uma atenção especializada. Neste 

sentido, o Apoio Matricial da Saúde Mental seria potente para propiciar maior 

consistência às intervenções em saúde em geral e em Saúde Mental em particular. A partir 

de discussões clínicas conjuntas com as equipes ou mesmo intervenções conjuntas 

concretas (consultas, visitas domiciliares, entre outras), os profissionais de Saúde Mental 

podem contribuir para o aumento da capacidade resolutiva das equipes, qualificando-as 

para uma atenção ampliada em saúde que contemple a totalidade da vida dos sujeitos. 

(CAMPINAS,2001) 

A responsabilização compartilhada pelos casos permite regular o fluxo de usuários 

nos serviços. Através do Apoio Matricial, torna-se possível distinguir as situações 

individuais e sociais, comuns à vida cotidiana, que podem ser acolhidas pela equipe de 

referência e por outros recursos sociais do entorno, daquelas demandas que necessitam 

de atenção especializada da Saúde Mental, a ser oferecida na própria unidade ou, de 

acordo com o risco e a gravidade, pelo CAPS da região de abrangência.  

Com isso, é possível evitar práticas que levam à "psiquiatrização" e à " 

medicalização" do sofrimento e, ao mesmo tempo, promover a equidade e o acesso, 

garantindo coeficientes terapêuticos de acordo com as vulnerabilidades e potencialidades 

de cada usuário. Isso favorece a construção de novos dispositivos de atenção em resposta 

às diferentes necessidades dos usuários e a articulação entre os profissionais na 

elaboração de projetos terapêuticos pensados para cada situação singular. (OLIVEIRA 

ET AL, 2015) 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Abordagem da pesquisa e tipo de estudo  

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que pode ser entendida como 

aquela que produz achados não provenientes de quaisquer procedimentos ou formas de 

quantificação. Por meio desta modalidade de pesquisa é possível compreender sobre o 

universo simbólico e particular das experiências, comportamentos, emoções, ou ainda, 

compreender sobre o funcionamento organizacional, os movimentos sociais, os 

fenômenos culturais e interações entre as pessoas, seus grupos sociais e instituições 

(MEDEIROS, 2012). 

Este estudo é do tipo exploratório, que segundo Gil (2002), objetiva proporcionar 

maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses.  

Pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. Representando uma investigação informal e relativamente 

livre, no qual o pesquisador procura obter, tanto quanto possível, entendimento dos 

fatores que exercem influência no assunto escolhido (GIL,2002).  

 

3.2 Delineamento da Revisão de literatura 

Este estudo é uma Revisão Integrativa, abrangendo produções científicas nacionais 

sobre o tema abordado. É denominada de integrativa porque fornece informações mais 

amplas sobre um assunto/problema, constituindo, assim um corpo de conhecimentos 

fazendo com que o revisor/pesquisador possa elaborar uma revisão integrativa com 

diferentes finalidades, desde a definição de conceitos e revisão de teorias até, análises 

metodológicas dos estudos incluídos de um tópico particular (ERCOLE et al.,2014).   

Esse método permite a combinação de dados de literatura teórica e empírica, gerando 

uma compreensão satisfatória do tema de interesse. A variedade que existe na composição 

desse tipo de estudo em conjunção da multiplicidade de finalidades que ele pode ter, 

apresenta um resultado completo de conceitos complexos, teorias, problemas relevantes 

para a enfermagem (MENDES et al., 2008).  

Para a construção de uma revisão integrativa relevante é preciso percorrer 6 etapas 

distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional: 1- 
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estabelecimento de hipótese ou pergunta de pesquisa; 2- amostragem ou busca na 

literatura; 3- categorização dos estudos; 4- avaliação dos estudos incluídos; 5- 

interpretação dos resultados; 6- síntese dos resultados ou apresentação da revisão. 

(MENDES et al., 2008) 

A busca dos artigos que expuseram o tema da saúde mental e reforma psiquiátrica 

na atenção básica, ocorreu na base de dados científicos da BVS (Lilacs, Medline, 

BDENF). A busca das produções bibliográficas foi realizada com o uso do operador 

boleado “AND” e com os seguintes Descritores: “Atenção Primária à Saúde”; “Saúde 

Mental”; “Enfermagem”. 

 A pergunta central a ser respondida na coleta dos dados da revisão integrativa é: 

“Como as publicações científicas atuais da Enfermagem têm abordado o tema da Saúde 

Mental e RPB no âmbito da Atenção Básica?” 

A seleção dos artigos relacionados à temática seguiu critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão foram: textos disponíveis na íntegra; trabalhos 

publicados nos últimos 6 anos (2014-2020); pesquisas que tiveram como local do assunto 

o Brasil devido a especificidade do tema da RPB. Os critérios de exclusão foram: estudos 

duplicados; estudos que não respondessem à pergunta central da revisão integrativa, 

estudo que aborde a saúde mental na atenção secundária e terciária.  

 

3.3 Análises de dados  

 

Foi empregada análise temática, por esta se apresentar de forma individual, 

permitindo maior compreensão do texto, fazendo aflorar a ideias de pensamento, suas 

correlações e a forma pela qual se dá. Aprofundando e esquematizando as ideias do autor, 

reconstituindo a linha de raciocínio e fazendo emergir seu processo lógico de pensamento 

(LAKATOS, MARCONI, 2003). 
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4 RESULTADOS  

 

Ao realizar a busca nas bases de dados vinculadas à Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) utilizando-se “Atenção Primária à saúde” and “Saúde mental” and “Enfermagem”, 

foram encontrados 2614 artigos. 

Ao filtrar estudos dos últimos 6 anos e que tivessem o Brasil como local do 

desenvolvimento do estudo, foram encontradas a quantidade de 27 artigos, porém apenas 

26 estavam na íntegra. 

Ao analisar os 26 artigos, verificou-se quais respondiam à pergunta da revisão 

integrativa: “Como a literatura científica do campo da Saúde Mental na Atenção Básica 

no âmbito da Enfermagem tem abordado os preceitos da RPB?” 

Assim, no total, um quantitativo de 11 publicações, foram selecionadas ao serem 

aplicadas aos devidos critérios de inclusão e exclusão para as próximas etapas deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Perfis das publicações  

 

Diante da obtenção das informações e verificação das fontes, criou-se um quadro 

que contém dados extraídos de cada obra em potencial. O material coletado foi 

organizado em tabela de acordo com o título, autores, objetivos, base de dados, periódico 

e ano de publicação.  
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TABELA 1: estudos selecionados em potencial, de acordo com título, autores, 

objetivos, base de dados, periódico e ano de publicação: 

 

Título    Autor(es)    Objetivos Revista Base de 

dados 

Ano  

Sensibilidade 

moral de 

enfermeiros da 

Atenção 

Primária à Saúde 

Carlise Rigon 

Dalla Nora 

 

Elma Lourdes 

Campos 

Pavone Zoboli 

 

Margarida M Vieira 

 

Caracterizar o perfil e descrever 

a sensibilidade moral dos 

enfermeiros da atenção básica. 

 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

MEDLINE 2017  

Expectativa de 

enfermeiros 

brasileiros 

acerca do 

acolhimento 

realizado na 

atenção primária 

em saúde 

Paula C. Da Costa  

 

Ana P. 

Rigon Francischetti-

Garcia 

 

Vanessa Pellegrino-

Toledo 

Conhecer as expectativas dos 

enfermeiros brasileiros em 

relação ao acolhimento 

realizado na Atenção Primária à 

Saúde. 

 

Revista de 

Salud 

Pública 

MEDLINE 2016  

Saúde mental na 

Atenção Básica: 

Anais do 

congresso 

Brasileiro de 

Enfermagem 

Renato Eiji 

Bellocchi dos 

Santos 

 

Maria do Perpétuo 

Socorro de Sousa 

Nóbrega 

Caracterizar a produção 

científica de enfermeiros sobre 

a Saúde Mental na Atenção 

Básica publicada nosanais 

do Congresso Brasileiro 

de Enfermagem. 

Revista 

Baiana de 

Enfermagem 

BDENF 2017  

O trabalho 

clínico da 

enfermeira: para 

além das doenças 

crônicas 

 

Silvia Matumoto 

 

 Bruna Turaça da 

Silva Manso. 

Analisar um caso de 

atendimento clínico 

da enfermeira no nível 

de atenção primária à 

saúde (APS). 

Revista de 

pesquisa: 

Cuidado é 

fundamental 

BDENF 2015  

Ampliando a 

rede: quando o 

usuário de 

Marcela Pimenta 

Muniz 

 

Desvelar as especificidades do 

acesso do usuário de 

Revista de 

pesquisa: 

BDENF 2015  

https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Matumoto,%20Silvia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Manso,%20Bruna%20Tura%C3%A7a%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Manso,%20Bruna%20Tura%C3%A7a%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Muniz,%20Marcela%20Pimenta%22
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drogas acessa a 

atenção 

psicossocial pela 

atenção básica 

 Ana Lúcia Abrahão 

 

Andrea Cardoso de 

Souza  

 

 Claudia Mara de 

Melo  Tavares  

 

Lirys Figueiredo 

Credo  

 

 Malena Storani. 

drogas à Atenção Psicossocial 

pela Atenção Básica. 

Cuidado é 

fundamental 

Saúde mental no 

trabalho do 

Enfermeiro da 

Atenção 

Primária de um 

município no 

Brasil  

 

 Ana Paula Maia da 

Silva 

 

Bianca Pereira 

Coelho  

 

Luís Paulo Souza e 

Souza 

 

Kenya Marielle 

Almeida e Silva  

 

 Edilaine Pereira da 

Silva  

Ilka Santos Pinto 

  

Rafael Messias de 

Oliveira  

 

 Carla Silvana de 

Oliveira Silva 

Compreender como se 

desenvolve a preparação e qual 

o conhecimento que 

os enfermeiros que atuam 

na Estratégia Saúde da 

Família de Montes Claros 

- Minas Gerais apresentam 

sobre Saúde Mental para 

atendimento a pacientes com 

transtornos psíquicos. 

Revista 

Cubana de 

Enfermería 

 LILACS 2015  

Caminhos do 

Cuidado: uma 

análise da 

formação do 

currículo em 

saúde mental, 

crack, álcool e 

Marco Aurélio de 

Rezende 

Analisar 

o currículo do Projeto Caminhos 

do Cuidado  Formação 

em Crack, Álcool e 

outras Drogas para Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e 

Auxiliares e Técnicos de 

Tese LILACS 2017  

https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Abrah%C3%A3o,%20Ana%20L%C3%BAcia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Souza,%20Andrea%20Cardoso%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Tavares,%20Cl%C3%A1udia%20Mara%20de%20Melo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Cedro,%20Lirys%20Figueiredo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Cedro,%20Lirys%20Figueiredo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Storani,%20Malena%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Maia%20da%20Silva,%20Ana%20Paula%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Pereira%20Coelho,%20Bianca%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Souza%20e%20Souza,%20Lu%C3%ADs%20Paulo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Almeida%20e%20Silva,%20Kenya%20Marielle%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Pereira%20da%20Silva,%20Edilaine%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Santos%20Pinto,%20Ilka%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22de%20Oliveira,%20Rafael%20Messias%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22de%20Oliveira,%20Rafael%20Messias%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22de%20Oliveira%20Silva,%20Carla%20Silvana%22
https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/?lang=pt&q=au:%22Rezende,%20Marco%20Aur%C3%A9lio%20de%22
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outras drogas 

para o agente 

comunitário de 

saúde e auxiliares 

e técnicos de 

enfermagem 

Enfermagem (ATEnfs) nas suas 

diferentes dimensões: 

das Políticas de Saúde  conteúdo 

da formação, da escolha 

pedagógica e metodológica , 

do desenho do currículo e da sua 

implementação no território 

pelas Escolas Técnicas do SUS. 

Perfil 

sociodemográfico 

e clínico de 

pessoas 

atendidas em um 

CAPS AD do sul 

do Brasil 

 

Vânia Carvalho de 

Oliveira; 

 Fernanda Carolina 

Capistrano 

 Aline Cristina 

Zerwes  

Luciana Ferreira 

Puchalski Kalinke 

Jorge Vinícius 

Cestari Felix 

Mariluci Alves 

Maftum 

Caracterizar o perfil 

sociodemográfico e clínico 

de pessoas atendidas em um 

Centro 

de Atenção Psicossocialálcool e 

outras drogas. 

Revista 

Baiana de 

Enfermagem  

BDENF 2017  

Relação 

interpessoal 

como forma de 

cuidado em 

enfermagem nas 

estratégias de 

saúde da família 

 

Sueli de Carvalho 

Vilela 

 

  Ana Maria 

Pimenta Carvalho   

 

Luiz Jorge Pedrão 

Aproximar os conceitos da 

abordagem centrada na pessoa 

(ACP) ao cuidado de 

enfermagem.  

Revista de 

Enfermagem 

UERJ 

BDENF 2014  

Cartografia das 

pesquisas 

avaliativas de 

serviços de saúde 

mental no Brasil 

(2004-2013) / 

Mapping1 of 

inquiries in 

mental health 

care in Brazil 

(2004-2013) 

Clarissa de 

Rosalmeida Dantas 

 

 Ana Maria Galdini 

Raimundo Olda. 

Mapear as pesquisas avaliativas 

de serviços de saúde mental, 

produzidas no Brasil nos últimos 

dez anos, a partir 

de levantamento em bases de 

dados de dissertações 

e teses acadêmicas e de artigos 

científicos. 

Physis: 

Revista de 

saúde 

coletiva 

LILACS 2014  

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20V%C3%A2nia%20Carvalho%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Capistrano,%20Fernanda%20Carolina%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ferreira,%20Aline%20Cristina%20Zerwes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ferreira,%20Aline%20Cristina%20Zerwes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Felix,%20Jorge%20Vin%C3%ADcius%20Cestari%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Felix,%20Jorge%20Vin%C3%ADcius%20Cestari%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Maftum,%20Mariluci%20Alves%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Maftum,%20Mariluci%20Alves%22
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Papel do técnico 

em enfermagem 

no acolhimento 

em saúde mental 

nas unidades 

básicas de saúde 

 

Lidiane C. Carvalho  Relatar as vivências da aluna no 

campo de estágio na unidade 

básica de saúde (UBS). Através 

do relatório é relatado 

o acolhimento das demandas 

de saúde dos usuários, mais 

precisamente as de saúde 

mental - uma importante 

conquista do SUS que busca 

a humanização de suas práticas.  

Tese LILACS 2014  

 

            GRÁFICO 1: Gráfico representativo dos anos e número de estudos 

correspondentes 
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4.2 Abordagem do tema da Reforma Psiquiátrica nas publicações 

     

TABELA 2 - Aspectos da Reforma Psiquiátrica contemplados nos artigos 

 

                              Artigo      Aspectos da Reforma Psiquiátrica  

Sensibilidade moral de enfermeiros da 

Atenção Primária à Saúde 

O estudo refere que quanto maior a 

sensibilidade moral dos enfermeiros, melhor é 

sua ética em situações cínicas de tomada de 

decisão. Na AB, existe pacientes diversos, 

dentre eles, portadores de transtornos 

psíquicos; A RP e a política nacional de saúde 

mental, assim como o SUS, garantem o direito 

ao acesso destes pacientes a saúde pública em 

qualquer nível, desta forma, o enfermeiro, 

mesmo não especializado em saúde mental, 

devem estar preparados para acolher este 

paciente. Desta forma, a sensibilidade moral, 

contribui para que este paciente seja acolhido 

e atendido da melhor forma, sem estigma e 

recriminações.  

Expectativa de enfermeiros brasileiros 

acerca do acolhimento realizado na atenção 

primária em saúde 

A postura acolhedora deve se dar em todos os 

momentos da produção do serviço de saúde, 

iniciando no primeiro contato com a pessoa, 

envolvendo a escuta, a atenção, valorização de 

queixas, identificação das necessidades que 

podem vir a ser satisfeitas, tratamento de 

forma humanizada e reconhecimento do 

usuário como participante ativo do seu 

processo saúde-doença. Acolher se trata de 

humanizar o processo de trabalho. Desta 

forma, acolher se trata de respeitar e saber a 

técnica de lidar com os pacientes e suas 

diferentes patologias ou personalidades. Da 

Lei Federal 10.216, originou-se a política 

nacional de saúde, que visa garantir o cuidado 

ao paciente com transtorno mental em 
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serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos, ou seja, a RP está inserida 

também em Unidades Básicas de Saúde. 

Saúde mental na Atenção Básica: Anais do 

congresso Brasileiro de Enfermagem 

Este estudo visa caracterizar a produção 

científica de enfermeiros sobre a Saúde 

Mental na Atenção Básica publicada nos 

anais do Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Notou-se que a questão da falta 

de capacitação 

e preparo por parte dos trabalhadores da 

Atenção 

Básica foi apontada como grave obstáculo 

para a 

efetiva assistência à saúde mental nesse 

cenário. 

Mesmo as equipes da ESF ainda apresentam 

uma 

compreensão restrita a respeito do processo 

saúde-doença mental. Desta forma, torna-se 

imprescindível a produção de artigos 

científicos, que relatem a relação da saúde 

mental  com a atenção básica, para que deixe 

de ser um assunto negligenciado pelos 

profissionais de saúde e que haja a capacitação 

necessária dos mesmos. 

O trabalho clínico da enfermeira: para 

além das doenças crônicas 

O cuidado na perspectiva da clínica ampliada 

demanda da enfermeira trabalho orientado 

por concepção de saúde também ampliada, 

bem como habilidades relacionais e 

capacidade 

reflexiva. Este estudo aborda durante seu 

decorrer, o apoio matricial, que seria uma 

solução viável para evitar práticas que levam 

à "psiquiatrização" e à " medicalização" do 

sofrimento e, ao mesmo tempo, promover a 

equidade e o acesso, garantindo coeficientes 
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terapêuticos de acordo com as 

vulnerabilidades e potencialidades de cada 

usuário. 

Ampliando a rede: quando o usuário de 

drogas acessa a atenção psicossocial pela 

atenção básica 

O estudo teve como objetivo desvelar as 

especificidades do acesso do usuário de 

drogas à Atenção Psicossocial pela Atenção 

Básica. Justifica-se pela necessidade de se 

avançar no debate a respeito deste tema para o 

enfrentamento da atual cristalização dos 

modos de saber/fazer nos serviços de saúde. A 

relação do artigo com a RP, são muitas, porém 

em síntese, destaca-se a lei 10.216, que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. E novamente sobre o matriciamento, 

onde há a criação de uma proposta de 

intervenção pedagógico-terapêutica, em um 

cuidado multiprofissional e interdisciplinar. 

Saúde mental no trabalho do Enfermeiro 

da Atenção Primária de um município no 

Brasil  

Trata-se de compreender como se desenvolve 

a preparação e qual o conhecimento que os 

enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da 

Família de Montes Claros - Minas Gerais 

apresentam sobre Saúde Mental para 

atendimento a pacientes com transtornos 

psíquicos. Se relaciona com a RP, ao 

evidenciar que a o paciente com transtorno 

psiquiátrico está inserido em todos os âmbitos 

da saúde, não só em hospitais psiquiátricos, 

dessa maneira, é necessário o preparo dos 

profissionais de enfermagem, independente 

da área de atuação, pois segundo a Política 

Nacional de Saúde Mental, o paciente tem 

direito à livre circulação pelos serviços de 

atenção à saúde. 
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Caminhos do Cuidado: uma análise da 

formação do currículo em saúde mental, 

crack, álcool e outras drogas para o agente 

comunitário de saúde e auxiliares e técnicos 

de enfermagem 

A pequisa busca apresentar a Política de 

Saúde Mental, de Atenção Básica e da 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

outras Drogas apontando suas conexões 

na concepção de cuidado, na perspectiva 

de ampliar as práticas de cuidado dos 

profissionais de saúde sobre a população 

usuária de crack, álcool e outras drogas. 

Ou seja, uma análise do currículo dos 

profissionais, que de fato, precisam sofrer 

mudanças, já que esses, se formam para 

trabalhar no SUS, que tem suas diretrizes 

pautadas em Universalidade, Equidade e 

Integralidade. 

Perfil sociodemográfico e clínico de 

pessoas atendidas em um CAPS AD do sul 

do Brasil 

Este trabalho visa caracterizar o perfil 

sociodemográfico e clínico de pessoas 

atendidas em um Centro de Atenção 

Psicossocial álcool e outras drogas. A relação 

com a RP, é a singularidade destes pacientes, 

que devem ser levadas em consideração para 

o tratamento ou prevenção da saúde dos 

mesmos. Apesar de se tartar de um 

atendimento no CAPS, que é um ponto de 

atendimento da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), que é um modelo de atenção ao 

paciente de saúde mental, que promove o 

direito das pessoas, baseado na convivência 

dentro da sociedade e articula ações e serviços 

de saúde de diversas complexidades. Ou seja, 

a atenção básica também está inserida. Desta 

forma, a RP aparece em diversos aspectos, 

como a estigmatização do paciente que sofre 

de transtornos psquícos, até a inclusão dele 

nos demais níveis de atenção saúde, direito 

garantido pelo SUS  e pela Lei Federal 10.206. 
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Relação interpessoal como forma de 

cuidado em enfermagem nas estratégias de 

saúde da família 

As relações interpessoais têm um lugar 

significativo nos processos psicossociais e 

tratam da forma como as pessoas estabelecem 

relações umas com as outras. Desta forma, é 

importante ressaltar que o paciente 

psiquiátrico, é um cidadão como qualquer 

outro paciente, e por isso, goza dos mesmos 

direitos. O profissional de saúde, deve se 

relacionar de forma interpessoal e sem pesar 

ao tartar desses paciente, de forma a inclui-lo 

no cuidado do nível de atenção à saúde que ele 

se encontra. Afinal, Segundo o Art 3º da Lei 

Federal 10.216: É responsabilidade do Estado 

o desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de 

saúde aos portadores de transtornos mentais, 

com a devida participação da sociedade e da 

família, a qual será prestada em 

estabelecimento de saúde mental, assim 

entendidas as instituições ou unidades que 

ofereçam assistência em saúde aos portadores 

de transtornos mentais. Considerando o 

despreparo dos profissionais e toda a 

singularidade do caso, contamos com o 

Projeto de Terapia singular, que é um 

movimento de coprodução e de cogestão do 

processo terapêutico de indivíduos ou 

coletivos em situação de vulnerabilidade e 

também com o Matriciamento, onde ambos 

são capazes de oferecer o olhar Holístico 

necessário para este paciente. 

Cartografia das pesquisas avaliativas de 

serviços de saúde mental no Brasil (2004-

2013)  

Este trabalho teve como objetivo mapear as 

pesquisas avaliativas de serviços de saúde 

mental, produzidas no Brasil nos últimos dez 

anos, a partir de levantamento em bases de 

dados de dissertações e teses acadêmicas e de 
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artigos científicos. Foram analisadas 68 

dissertações e teses e 103 artigos. A produção 

das dissertações e teses se concentra em 

instituições nos estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, e estas se originaram 

principalmente de programas de pós-

graduação em Saúde Coletiva e em 

Enfermagem. Este artigo destaca-se por 

evidenciar poucos trabalhos acerca de um 

assunto que faz parte do cotidiano da saúde de 

forma geral. É de grande interesse salientar 

também, que a produção provém de 

especialistas sobre o assunto, o que é bom, 

porém levanta alguns quetsionamentos, 

porque há poucos olhares fora dos 

profissionais que se especializaram? Será que 

estes pacientes não são atendidos por outros 

profissionais ou por outros níveis de atenção a 

saúde? Evidencia, uma certa negligencia 

acadêmica e curricar, da saúde mental. 

Papel do técnico em enfermagem no 

acolhimento em saúde mental nas unidades 

básicas de saúde 

Este trabalho foi um requisito para a 

conclusão do curso de Técnico em 

Enfermagem da Escola do Grupo Hospital 

Conceição. Nele foram relatadas as 

vivências da aluna no campo de estágio na 

unidade básica de saúde (UBS). Este 

trabalho relacionou a atenção primária e a 

saúde mental de forma bem evidente. No 

cotidiano dos serviços o Técnico em 

Enfermagem deve ter um preparo 

direcionado para humanização do 

atendimento, envolvendo a habilidade da 

escuta qualificada assim podendo 

trabalhar os aspectos biológicos, culturais, 

sociais e psicológicos relacionados ao 
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processo de saúde e doença. O trabalho 

trouxe para a discussão assuntos tais 

como: a Política Nacional de 

Humanização (PNH) e suas diretrizes, 

acolhimento, acolhimento das demandas 

de saúde mental, o que se acredita ser de 

fundamental importância para a formação 

e qualificação de profissionais da saúde. 

  

 Os estudos encontrados foram publicados no período de 2014 - 2017 em 

diversos tipos de revistas: enfermagem, saúde mental, saúde coletiva, e psicologia. 

Foram desenvolvidos no Brasil nos tipos: artigos e teses. A partir dos dados oferecidos 

pela tabela acima, percebemos que o portal BDENF foi o hospedeiro da maioria dos 

estudos selecionados. 

O gráfico 1, diz respeito ao ano de publicação dos estudos. Ficou evidenciado que, 

dentre os 11 artigos selecionados, destacou-se o ano de 2017 com quatro publicações 

(36,4%),uma tese, 2 pertencentes a Revista Baiana de Enfermagem e 1 da Revista 

Brasileira de enfermagem 

       Na tabela 2, que aborda aspectos da Reforma Psiquiátrica contemplados nos artigos 

selecionados, fica em evidência as conquistas da Reforma Psiquiátrica e as falhas na 

inclusão dos portadores de transtornos psíquicos nos demais níveis de atenção à saúde, 

neste estudo em particular, na atenção primária. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

As políticas de saúde mental e atenção psicossocial no SUS têm relação direta 

com o movimento da reforma sanitária e com a conjuntura da transição democrática e, 

consequentemente, com a construção do próprio estado democrático.  

Os anos 1980 se iniciaram com a crise financeira do INAMPS (Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social), e com a revelação de que os leitos 

psiquiátricos tiveram um crescimento explosivo durante os governos militares, o que não 

foi surpresa depois das atrocidades ocorridas nesse regime, além deste crescimento, não 

havia nenhuma forma de controle técnico, sendo responsáveis pelo maior gasto em 

internações do sistema Segundo Delgado (2019), em consonância com a situação, mais 

de um terço da população era excluída da cidadania previdenciária, e tinha acesso apenas 

aos enormes e semiabandonados asilos públicos federais e estaduais. 

Com exceção de raros serviços ambulatoriais do mesmo INAMPS ou de algumas 

universidades públicas, o atendimento psiquiátrico para os que não dispunham de uma 

satisfatória condição financeira, se restringia às internações, configurando uma 

monocultura hospitalar, um modelo, o que ainda é possível vislumbrar atualmente. Como 

não havia SUS, a reforma psiquiátrica embrenhou-se em duas sendas vigorosas, mas 

autolimitadas: a humanização dos grandes asilos públicos, juntamente a crítica da 

privatização do sofrimento que o estado autoritário realizava através da 'indústria da 

loucura' e um início da ambulatorização do cuidado em saúde mental.  

Porém, já em 1970, começavam os primeiros movimentos relacionados a assistência 

psiquiátrica; Profissionais recém formados encontraram um cenário de descaso e 

violência, foi o ponto de partida para início de uma mobilização de bolsistas e residentes 

dos hospitais psiquiátricos do Ministério da Saúde. As condições eram absolutamente 

precárias. A partir de uma carta encaminhada ao Ministro da Saúde com denúncias e 

reivindicações, foram demitidos 260 profissionais, desencadeando um processo de novas 

denúncias, manifestações e matérias na imprensa durante vários meses. O que evidencia, 

que antes da década de 80, já havia um cenário caótico da assistência psiquiátrica. 

 

A Constituinte de 1988 construiu o pacto social e institucional que permitiu os 

grandes avanços da década de 1990. A reforma psiquiátrica avançava agora 

com o arcabouço de um sistema universal de saúde, e sob as premissas éticas 

dos direitos de cidadania. O novo modelo de atenção foi debatido com a 

sociedade nos anos 1990, e resultou na lei n. 10.216 em 2001. (Amarante & 

Nunes, 2018) 



 
 

41 
 

 

 

A lei 10.216, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental.  

 

Ao decorrer do tempo de implementação desta lei, foi notável algumas 

transformações no cenário que fora anteriormente relatado. Segundo o 

Ministério da saúde, ocorreram mudanças no perfil dos hospitais psiquiátricos 

com incentivo financeiro para os de menor porte, redução drástica dos leitos 

SUS em hospitais psiquiátricos e a indicação de 10 hospitais psiquiátricos para 

descredenciamento no SUS a partir das avaliações do Programa Nacional de 

Avaliação do Sistema Hospitalar (PNASH). Além disso, registra-se o repasse 

de recursos federais de incentivo financeiro para o desenvolvimento de 

estratégias de reabilitação psicossocial (trabalho, cultura e inclusão social) e 

em chamadas de fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares. 

(Macedo, Abreu, Fontenele, & Dimenstein, 2017) 
 

 

A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto 

e de base comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas 

mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. 

Então, foi criada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que estabelece os pontos 

de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos 

nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

A Rede é composta por serviços variados, tais como: os Centros de Atenção 

Psicossocial(CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de 

Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral 

(em Hospitais Gerais, nos CAPS III) 

A RAPS está presente em Unidades Básicas de Saúde, Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família, Consultório de rua, Apoio aos Serviços do componente Atenção Residencial de 

Caráter Transitório e em Centros de Convivência e Cultura. 

Diante da desinstitucionalização da loucura promovida pela RP, com a redução dos 

leitos psiquiátricos hospitalares e o fortalecimento da rede de cuidados na comunidade, a 

ESF tornou-se um espaço importante para a realização de ações de saúde mental. Devido 

ao seu poder de inserção no território, a longitudinalidade do cuidado como diretriz e por 

desenvolver inúmeras práticas que auxiliam na manutenção da saúde mental, atividades 

em grupo, consultas médicas, visitas domiciliares, elaboração de projetos terapêuticos, 
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organização e ordenação do cuidado diante dos serviços de saúde, dentre outras 

(BRUNOZI; SAMPAIO; MAIER; SILVA; SUDRÉ, 2019)  

Apesar da ESF, ser um lugar generalista, com grande potencial e sem espaço para 

estigmas, percebe-se que a longitudinalidade do cuidado não está consolidada na atenção 

à saúde mental ofertada pela mesma. 

 

Vê-se como práticas predominantes as consultas médicas, a medicalização do 

sujeito e a renovação de receitas prescritas por psiquiatras sem confirmação ou 

avaliação da necessidade terapêutica; raras vezes, visitas domiciliares e 

atendimentos coletivos, sendo escassos os grupos terapêuticos voltados à saúde 

mental e frequente que estes, quando realizados, se tornem um mecanismo 

facilitador para a troca de receitas, não havendo um espaço coletivo para 

discussão de dúvidas e promoção à saúde. (Groskopf & Marquetti, 2017) 

 
 

O que é inaceitável, frente as inúmeras possibilidades de cuidado, como o 

acompanhamento terapêutico, terapias comunitárias e grupos terapêuticos, possíveis por 

meio do uso de tecnologias leves de cuidado em saúde, logo, é necessário que seus 

profissionais superem o conhecimento técnico de condições psiquiátricas, e avancem no 

sentido de desenvolver ações de atenção e manejo dos problemas psicossociais pautados 

na integralidade e apoio matricial. 

O cuidado em saúde passa, então, a ser organizado em tecnologias leves, leve-duras 

e duras. As leves compreendem as relações interpessoais, como a produção de vínculo, 

autonomia e acolhimento; as leve-duras dizem respeito aos saberes bem estruturados, 

como a clínica médica, a epidemiologia e a clínica psicanalítica; e as duras são compostas 

por equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas organizacionais. 

 Segundo Nascimento (2007), no que diz respeito à saúde mental, as mais relevantes 

são as tecnologias leves. Acolhimento, vínculo, corresponsabilização e autonomia são 

dispositivos dessas tecnologias e representam possibilidades de se construir uma nova 

prática em saúde. Passa-se, assim, a compreender as ações de saúde como atos de receber 

e ouvir a população, dando respostas adequadas a cada demanda em todo o percurso da 

busca, desde a recepção e o atendimento individual ou coletivo, até o encaminhamento 

externo, retorno, remarcação e alta. A equipe de saúde, pode contar com o apoio matricial 

para suporte, caso não consiga estabelecer esse vínculo. 

O apoio matricial é um arranjo organizacional que visa fornecer suporte 

especializados à equipes de saúde da Atenção Básica. Segundo o Ministério da Saúde 



 
 

43 
 

(2004), a equipe de saúde mental desempenha ações de supervisão e capacitação juntos 

as equipes, além de atendimento em conjunto e atendimento específico.  

A ideia central é a responsabilização compartilhada dos casos, aumentando a 

resolutividade dos casos que se apresentam para a equipe de saúde e de matriciadores; 

Indo para além de dimensões físicas e biológicas, possibilitando a interdisciplinaridade e 

ampliação das clínicas na equipe. 

 

Sair dos moldes clínicos convencionais e oferecer outros espaços e formas de 

cuidado exige dos profissionais certa ousadia, e, capacidade para permitir que 

o conhecimento técnico/científico torne-se coadjuvante cedendo espaço para 

que o protagonismo e o saber dos usuários seja colocado em cena. (Lima, 2019) 

 

 

Mesmo após todas as conquistas da Reforma psiquiátrica, o portador de transtorno 

psíquico ainda enfrenta o estigma, tanto como cidadão, quanto usuário do Sistema, o que 

traz à tona o questionamento da capacitação da equipe de enfermagem para atuação no 

SUS, que é um campo amplo e integral de atendimento à saúde. 

 

Desde os primórdios, a sociedade humana difunde padrões e conceitos que, na 

maioria das vezes, devem ser adotados por seus membros como requisitos de 

inclusão dos indivíduos no sistema que coordena. Na medida em que o 

indivíduo não se adéqua aos padrões ou expectativas impostas pelo meio 

social, seja de comportamento, pensamentos, atitudes ou outros, desencadeia-

se o processo de exclusão, reforçando-se preconceitos existentes e diferenças 

expressas na singularidade de cada um. (Silva, Nascimento, Júnior, & Melo, 

2019) 

 

 

Sabe-se que, no campo da atenção às pessoas com transtornos mentais, a rotulação de 

louco e a exclusão ao longo dos anos trouxeram repercussões negativas a este grupo 

considerado incapaz de desenvolver hábitos e atitudes sociáveis. Que não somente 

repercutem em ambientes de convivência públicos, mas também em locais onde, os 

mesmos, deveriam se acolhidos e receber o atendimento como preconizado. 

Dessa forma, a ESF tem papel relevante no processo de inclusão social e na promoção 

do bem-estar da população em geral, almeja-se que “as ações de saúde mental na atenção 

básica devem obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base territorial e atuação 

transversal com outras políticas específicas, e que busquem o estabelecimento de vínculos 

e acolhimento” (BRASIL,2004). Cabe aos profissionais da atenção básica propiciar 

cuidados em saúde mental voltados às pessoas com esquizofrenia, mesmo que estas 

estejam sob os cuidados de outros profissionais. 
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Faz-se necessário que o profissional de enfermagem esteja preparado para 

desenvolver atividades e cuidados em paciente com transtornos mentais, pois muitos não 

recebem o atendimento necessário para o seu problema devido a essa falta de habilidades 

que alguns enfermeiros não possuem para lidar com o tratamento e cuidados ao paciente 

da saúde mental. Contudo, esse deverá possuir conhecimento técnico para o cuidado 

adequado com o paciente e com os demais envolvidos no processo do tratamento, como 

a família, responsável, entre outros. (WAIDMAN, 2011). 

O enfermeiro tem como tarefas: estruturação de grupos terapêuticos, triagem, feiras, 

visitas domiciliares e vários outros eventos que integram o seu trabalho a vida dos 

familiares e usuários que ficam sobre os seus cuidados. O enfermeiro desenvolve essas 

atividades visando uma proposta terapêutica, individualizada para maximizar as 

possibilidades e construir práticas de ajuda para as pessoas em tratamento de transtornos 

mentais (DAMÁSIO, 2008). 

O objetivo da enfermagem psiquiátrica é o comprometimento com a qualidade de vida 

do indivíduo. Com essa base, o enfermeiro deve ser preparado para trabalhar assumindo 

novas tarefas e se capacitando para as transformações e atualizações propostas pela 

política de saúde mental. Porém, devemos tratar também do enfermeiro generalista, que 

é a realidade da Unidade Básica Brasileira. 

A passagem da desinstitucionalização para a inserção social daqueles que sofrem com 

transtornos mentais passou a exigir da assistência do enfermeiro uma integração de 

saberes e práticas que permitam o reconhecimento de que a pessoa está inserida em uma 

realidade social e um contexto familiar. Este reconhecimento requer, na formação do 

enfermeiro, a adoção do novo modelo de atenção em saúde mental pautado na superação 

do modelo biomédico e hospitalocêntrico/manicomial para o modelo integrador, que 

valorize de fato os aspectos biopsicossociais da atenção à saúde e demarque um 

compromisso com os princípios do Sistema Único de Saúde. (AGUIAR; RAIMUNDO; 

RODRIGUES; RIOS, 2018) 

As grades curriculares dos cursos de graduação em enfermagem vêm passando por 

mudanças de paradigma, assim como o próprio modelo assistencial em saúde mental que 

procura destituir-se da institucionalização, na área educacional, que tem influenciado a 

implantação dos currículos integrados e a introdução do termo saúde mental na 

nomenclatura das disciplinas relacionadas à enfermagem psiquiátrica, para indicar a 

reorientação de ambos os paradigmas dentro da academia (VARGAS, 2018). No entanto, 
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espera-se que além da mudança na denominação da disciplina também haja mudanças na 

prática de ensino em saúde mental. 

Quando comparada a diferença de carga horária média dessas disciplinas oferecida 

pelos cursos de graduação em enfermagem brasileiros de escolas públicas com as cargas 

horárias identificadas nos cursos de outros países latino-americanos, observa-se uma 

carga horária 20% menor. Já quando comparada à média das escolas de outros países 

latino-americanos com a carga horária média de horas dispensadas pelas escolas de 

natureza privada ao ensino de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica, esse déficit é 

de mais de 50%. (COELHO; ET AL, 2015) 

Segundo Rezende (2017), total de horas dedicado ao ensino da disciplina de 

enfermagem em saúde mental e psiquiátrica é pequeno quando comparada às outras 

especialidades que compõem a grade curricular da graduação em enfermagem. O motivo 

para a pouca carga horária dessa especialidade pode ser explicada pelo fato de que o 

ensino é concebido como produto da sociedade na qual está inserido, sendo ele 

determinado histórico, cultural e socialmente, e como a área de saúde mental histórica e 

tradicionalmente é uma área esquecida e pouco valorizada pela sociedade, logo ela fica 

segundo plano na área de ensino. 

Por conseguinte, essa conjunção de fatores faz com que o ensino em enfermagem 

psiquiátrica e saúde mental tenha menos prestígio acadêmico que as demais cadeiras 

curriculares, nas quais os acadêmicos se deparam com o ensino de tecnologias e 

instrumentos modernos capazes de interagir com o corpo do paciente e produzir 

resultados objetivos, como por exemplo, na disciplina de enfermagem intensiva. Logo, o 

ensino em enfermagem psiquiátrica e saúde mental fica em segundo plano.  Isto implica 

desinteresse acadêmico e conhecimento insuficiente para a formação do enfermeiro 

generalista, que no seu cotidiano precisa dessa parcela de conhecimento para exercer sua 

função ainda que não seja em um serviço especializado em saúde mental. 

Nos dias atuais é necessário ressaltar a real necessidade de desencadear o processo de 

capacitação de profissionais de Enfermagem, visto que o exercer da Profissão é 

compreendido como um fator principal para a melhoria do desempenho e da atenção 

oferecida pelos serviços de saúde (TAVARES, 2014). 

É essencial que os enfermeiros que atuam na área da Saúde Mental reconsiderem a 

importância da atitude no cuidar de um modo geral, não só compreendendo a patologia e 

sim reformulando sua relação enfermeiro/paciente (BARROS, OLIVEIRA, SILVA, 

2014) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo atingiu o objetivo proposto pois, foram selecionadas e  analisadas 

publicações científicas atuais da Enfermagem que versam sobre Saúde Mental na Atenção 

Básica e como elas abordam os preceitos da RPB. 

É notório o avanço que a Reforma Psiquiátrica trouxe à assistência de saúde. 

Atualmente, o modelo biomédico de cuidado, tem enfraquecido e dado espaço a um 

modelo mais abrangente. Porém, ainda existem dificuldades para acomodar a saúde 

mental em espaços que ainda hoje, não são caracterizados como “Lugar de portador de 

sofrimento psíquico”, como o ambiente da atenção básica, por exemplo. 

 Com o avanço da RPB e das políticas de Saúde mental, assim como lei nº 10.216, Foi 

garantido, através do apoio Matricial, das RAPS, dos grupos terapêuticos, um 

atendimento mais abrangente e igualitário. 

Mas, em contrapartida, foi observado que, apesar de todos os esforços e soluções para 

que houvesse a quebra desse estigma sofrido pelo usuário e também a inserção do mesmo 

em ambientes como Atenção Primária, ainda é pouco conhecido pelos profissionais que 

muitas vezes, não sabem como atuar frente a este paciente.  Isto evidencia, o despreparo 

da formação curricular profissional em saúde mental, que mesmo ganhando visibilidade, 

possuem uma carga horária nos cursos de graduação menor do que o necessário. 

O estudo mostra que o tema da saúde mental ainda é tratada como tema ou 

atendimento de pouca necessidade, que para ter um maior conhecimento é necessário uma 

especialização, o que foge da realidade do SUS e da Atenção Básica, que atende a maior 

parte desses usuários 

Dessa forma, a partir desta revisão integrativa, concluiu-se que a Atenção Primária é 

de suma importância no acolhimento desses pacientes, além da percepção da importância 

da enfermagem como ponte deste atendimento. Também ressalta a importância da 

resistência dos profissionais e usuários do SUS, frente ao desmonte que está prestes a 

ocorrer, que pode modificar de forma significativa os direitos conquistados até os dias 

atuais, por isso, a importância de produzir estudos e publicações sobre o assunto, que 

demonstrem como a Saúde Pública faz parte do direito cidadão. 
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