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RESUMO 

 

Os Transtornos Mentais (TM) são uma das causas mais frequentes de procura das 
Unidades Básicas de Saúde, pela proximidade com famílias e comunidades, a 
Atenção Básica torna-se ponto estratégico para o enfrentamento destes problemas. 
O presente trabalho apresenta uma proposta de efetivação da assistência ao usuário 
com Transtorno Mental através da Atenção Básica, para atingir o objetivo geral, 
definiu-se como objetivos específicos: propor projeto para implantação de Equipe 
Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT), identificar as 
dificuldades que os profissionais da atenção básica apresentam para efetuar o 
cuidado do usuário com sofrimento psíquico; descrever as atribuições da Atenção 
Básica no cuidado à saúde mental, e estruturar o processo de cuidado ao paciente 
com transtorno mental. Tendo como metodologia uma pesquisa do tipo metodológica 
com abordagem qualitativa e descritiva, no qual foram utilizados diversos recursos 
de coleta de dados, como observação direta, registro das observações de campo, 
além da coleta de informações nas Unidades Básicas de Saúde e com os 
profissionais enfermeiros atuantes no município, esta pesquisa foi realizada na 
Estratégia da Saúde da Família, em um município localizado no Meio Oeste de 
Santa Catarina, a busca foi realizada em livros, sites oficiais do ministério da saúde, 
nas bases Scielo, biblioteca virtual em Saúde e Google acadêmico. Evidenciou-se 
que a inclusão de ações em saúde mental na Atenção Básica através da Estratégia 
da Saúde Família, potencializa as políticas de saúde mental, intensifica a assistência 
prestada aos usuários do serviço e amplia a visão dos profissionais sobre a 
importância das ações de saúde mental na atenção básica, a ESF é composta por 
profissionais capazes de assistir aos problemas de saúde mais comuns de seu 
território, o sofrimento psíquico faz parte do contexto de vida de vários usuários, 
caberá aos profissionais da AB acompanhar a saúde dessas pessoas, atendendo 
aos diversificados aspectos que envolvem a vida, mas no entanto, essa prática nem 
sempre é comum no dia a dia de muitos profissionais de saúde da família, pois ainda 
suscitam dúvidas e dificuldades em identificar e operacionalizar ações que atendam 
a saúde dos portadores de sofrimento psíquico. Através do estudo observou-se que 
a implementação do cuidado ao paciente de saúde mental através da atenção 
básica, é de extrema importância, pois torna-se um recurso que potencializa o 
cuidado, proporcionando autonomia e o resgate do lugar social desta pessoa, 
resgatando a singularidade, fortalecendo laços sociais e investindo na força do 
território como alternativa para a reabilitação social. A qualificação dos profissionais 
da ESF torna-se essencial para o cuidado em saúde mental, é fundamental que haja 
a capacitação das equipes por meio de atividades permanentes, proporcionando 
assim uma melhor resolutividade. 
Palavras-Chave: Saúde Mental. Ações na Atenção Básica. Equipe Especializada.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Mental Disorders (TM) are one of the most frequent causes of demand for Basic 
Health Units, due to their proximity to families and communities, Primary Care beco-
mes a strategic point to face these problems. The present work presents a effectua-
tion proposal for assistance to the user with Mental Disorder through Primary Care, to 
achieve the general objective, the following specific objectives were defined: propose 
project for the implementation of a Multiprofessional Team of Specialized Attention in 
Mental Health Care (AMENT), to identify the difficulties that primary care professio-
nals present to perform the care of the user with psychological distress; describe the 
attributions of Primary Care in mental health care, and structure the care process for 
patients with mental disorders. Using a methodological type of research with a quali-
tative and descriptive approach, in which several data collection resources were 
used, such as direct observation, record of field observations, in addition to the col-
lection of information in Basic Health Units and with professional nurses working in 
the municipality, this research was carried out in the Family Health Strategy, in a mu-
nicipality located in the Midwest of Santa Catarina, the search was carried out in 
books, official websites of the Ministry of Health, in the Scielo databases, virtual 
health library and academic Google. It became evident that the inclusion of mental 
health actions in Primary Care through the Family Health Strategy, enhances mental 
health policies, intensifies the assistance provided to service users and expands the 
professionals' view of the importance of health care actions. mental health in primary 
care, the FHS is composed of professionals capable of assisting the most common 
health problems in their territory, psychological distress is part of the life context of 
several users, it will be up to AB professionals to monitor the health of these people, 
attending to the diverse aspects that involve life, however, this practice is not always 
common in the daily lives of many family health professionals, as they still raise dou-
bts and difficulties in identifying and operationalizing actions that attend the health of 
people with psychological distress. Through the study it was observed that the im-
plementation of care for mental health patients through primary care, is extremely 
important, as it becomes a resource that enhances care, providing autonomy and the 
rescue of this person's social place, rescuing the singularity, strengthening social ties 
and investing in the strength of the territory as an alternative for social rehabilitation. 
The qualification of FHS professionals becomes essential for mental health care, it is 
essential that teams be trained through permanent activities, thus providing a better 
resolution.  
Keywords: Mental health. Actions in Primary Care. Specialized team. 
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INTRODUÇÃO 

Em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, foi instituído no país o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

passou a oferecer a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a 

serviços de saúde. Considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde 

públicos do mundo, o SUS beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza 

por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais 

simples a atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos 

(FIOCRUZ, 2019). 

Em 1990 foi promulgada a lei nº 8.080 conhecida também como Lei Orgânica 

da Saúde, que estabeleceu o Sistema Único de Saúde (SUS), através desta adotou-

se os princípios da universalidade de acesso, integralidade de assistência, 

descentralização dos serviços, regionalização e hierarquização de serviços, e 

equidade na distribuição dos recursos, o SUS parte de uma concepção ampla do 

direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito (BRASIL, 2002). 

Antes da criação do (SUS) a assistência à saúde no País tinha uma estreita 

vinculação com as atividades previdenciárias, era restrito ao caráter contributivo, o 

sistema existente gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes 

grupos (além da pequena parcela da população que podia pagar os serviços de 

saúde por sua própria conta) (CONASS, 2003). 

Vale ressaltar que anterior a efetivação do SUS, o Ministério da Saúde (MS), 

com o apoio dos estados e municípios, desenvolvia quase que exclusivamente 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, as ações se realizavam 

principalmente em locais de carência, para populações especificas com destaque 

para as campanhas de vacinação e controle de endemias, a maior parte do 

atendimento em saúde pública estava a cargo do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), depois denominado de Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), ligado a outro ministério, o da Previdência e 

Assistência Social, o INPS resultou da fusão dos institutos de aposentadorias e 

pensões de diferentes categorias profissionais, que proporcionava grande parte dos 

atendimentos de saúde, porém apenas para os trabalhadores da economia formal e 

seus dependentes, não possuía caráter universal (BRASIL, 2002). 

O Sistema de saúde SUS é composto por três níveis de atenção: primário, 
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secundário, terciário, o nível primário durante o processo de implementação do SUS 

foi denominado de Atenção Básica a Saúde (AB), que surge como porta de entrada 

preferencial do SUS, possui ações integral à saúde, no âmbito individual e coletivo, 

exercendo a promoção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação, apresentando esta grande resolutividade para os problemas de saúde 

da população (BRASIL, 2013).  

Na década de 1970 houve um debate sobre a atenção primária a saúde, 

chamada conferencia de Alma-Ata, tornando-se um marco histórico, esta previa que 

atenção primária em saúde seria essencial tornando-se a porta de entrada para o 

atendimento, devendo desenvolver e aprimorar tecnologias, visando a melhoria da 

situação de saúde da população e garantindo o cuidado para indivíduo e família e 

comunidade (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2009).  

Em 1994 surge no Brasil um modelo de assistência em saúde com intuito de 

proporcionar assistência de forma integral na atenção primária, chamado de 

Programa da Saúde da Família (PSF), em 2006 o PSF deixou de ser programa 

passando a ser estratégia denominado Estratégia da Saúde da Família (ESF), 

modelo este utilizado até os dias atuais (DALPIAZ; STEDILE, 2011). 

Ao longo dos anos mudanças ocorreram e foi través da portaria nº 2.488, de 

21 de outubro de 2011 que houve a aprovação da Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), 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) (BRASIL, 2011). 

Atualmente o modelo de atenção primária adotado é a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), neste equipes têm uma população delimitada sob a sua 

responsabilidade, localizada em determinado território geográfico, atuam com ações 

de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e na manutenção da saúde da 

população de sua área de abrangência, se caracterizam como a porta de entrada de 

um sistema integrado, hierarquizado e regionalizado de saúde, por sua proximidade 

com famílias e comunidades, as equipes da ESF se apresentam como um recurso 

estratégico para o enfrentamento das diversas formas de sofrimento psíquico (PMF, 

2010). 

Ao citar os serviços de saúde mental, contempla que estes sofreram inúmeras 

mudanças decorrentes da mobilização de trabalhadores e de usuários, denominado 

como Movimento de Luta Antimanicomial dando origem à Reforma Psiquiátrica 
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Brasileira, durante esse período discutiu-se novas formas de assistir o usuário 

através da estruturação de  serviços extra hospitalares, foi necessário articular 

diferentes pontos de atenção buscando assim garantir o atendimento às pessoas em 

sofrimento ou portadoras de transtorno mental no âmbito do SUS, de forma efetiva e 

contínua (VELOSO et al., 2019).  

‘’Ainda na década de 1980, iniciou-se a desinstitucionalização de moradores 

de manicômios criando serviços de atenção psicossocial para realizar a (re) inserção 

de usuários em seus territórios existenciais’’ (BRASIL, 2013, p. 21).  

Ao falar em desinstitucionalização a atenção primária possui um papel 

importante na assistência psiquiátrica e saúde mental, a efetividade das ações da 

equipe de saúde da família depende, entretanto, da possibilidade de um intenso 

trabalho de territorialização (PMF, 2010).  

A atual política de saúde mental brasileira surgiu pela necessidade de mudar 

o modo de assistência em manicômios, usuários, familiares e trabalhadores da 

saúde se mobilizaram na década de 1980, a Reforma Psiquiátrica representa um 

movimento de avanço na saúde mental (BRASIL, 2013).  

Através Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui-se a Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), visando incluir equipamentos substitutivos ao 

modelo manicomial (BRASIL, 2011). 

A RAPS é constituída pelos seguintes componentes: Atenção Básica em 

Saúde, Atenção Psicossocial Especializada, Atenção de Urgência e Emergência, 

Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de 

Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial (VELOSO et al., 2019). 

Através de dados fornecidos pela OMS, estimou-se que 20% da população 

mundial sofre de algum transtorno mental no mundo, no Brasil de acordo com o 

Ministério da Saúde, 12% da população passa por algum sofrimento psíquico 

(NUNES; LANDIM, 2016), e ‘’cerca de uma em cada quatro pessoas que procuram a 

AB tem algum transtorno mental segundo a CID-10’’ (BRASIL, 2013, p. 89).  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) como um dos serviços da Rede de 

Atenção Psicossocial tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de 

saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de 

danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, 
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álcool e outras drogas, sendo estas ações compartilhadas, sempre que necessário, 

com os demais pontos da rede (BRASIL, 2011). 

O interesse pelo tema surgiu após observar que o município em estudo não 

conta com serviço especializado de Saúde Mental, percebendo o número de 

usuários que buscam pelo serviço de saúde mental em Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de município vizinho, durante estágios naquele serviço, que no 

presente momento não possuem parceria, e que cujos problemas, poderiam ser 

assistidos na atenção básica, sendo assim a AB teria a responsabilidade de oferecer 

assistência a estes usuários. 

Através da implementação de ações em saúde mental na atenção básica, 

espera-se contribuir de maneira efetiva para a ampliação da visão dos profissionais, 

e sensibiliza-los, para que percebam a importância dessas ações ao usuário de 

saúde mental. 

 Nessa perspectiva, surge o interesse em formular um projeto de 

implementação voltado a responder as necessidades identificadas na área de saúde 

mental, através da atenção básica.  

O objetivo deste estudo é propor a efetivação de intervenções na assistência 

ao usuário com transtorno mental na Atenção Básica. 

 Para isso foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

· Propor projeto para implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção 

Especializada em Saúde Mental (AMENT); 

· Identificar as dificuldades que os profissionais da atenção básica 

apresentam para efetuar o cuidado ao usuário com sofrimento 

psíquico;  

· Descrever as atribuições da Atenção Básica no cuidado à saúde 

mental; 

· Estruturar o processo de cuidado ao paciente com transtorno mental. 

A partir dessa reflexão, pode-se dizer que as Unidades Básicas de Saúde 

possuem importante função na composição dessa rede de assistência em saúde 

mental, conforme será mostrado ao longo do trabalho através dos seguintes 

capítulos: política nacional de saúde mental; atenção básica; saúde mental na 

atenção básica; transtornos mentais; Equipe Multiprofissional de Atenção 

Especializada em Saúde Mental (AMENT), e o financiamento na saúde mental. 
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1 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL  

Na década de 1970 uma luta foi iniciada pela democratização do País, no 

campo da saúde, exprimiu-se em grande parte, pelo processo denominado Reforma 

Psiquiátrica, contemporâneo ao movimento sanitário, estes movimentos visavam à 

reformulação dos modelos de assistência e de gestão, de defesa da saúde coletiva, 

de equidade na oferta de serviços (BRASIL, 2015). 

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de 
usuários, familiares e trabalhadores da Saúde iniciada na década de 1980 
com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 
100 mil pessoas com transtornos mentais, o movimento foi impulsionado 
pela importância que o tema dos direitos humanos adquiriu no combate à 
ditadura militar e alimentou-se das experiências exitosas de países 
europeus na substituição de um modelo de saúde mental baseado no 
hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitários com forte 
inserção territorial, nas últimas décadas, esse processo de mudança se 
expressa especialmente por meio do Movimento Social da Luta 
Antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança do 
modelo de atenção e de gestão do cuidado: a Reforma Psiquiátrica 
(BRASIL, 2013, p. 21). 

O movimento da Reforma Psiquiátrica, ao final da década de 1970, prevê a 

extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por uma rede de 

serviços territoriais, passou-se, então, a almejar uma mudança na lógica de 

abordagem do chamado “louco”, defendendo sua cidadania e questionando a 

incapacidade e a periculosidade associada a ele (PAULON; NEVES, 2013).   

Ainda na década de 1980, iniciou-se o princípio da desinstitucionalização, 

foram fechados hospitais psiquiátricos à medida que se expandiam serviços 

diversificados de cuidado tanto longitudinal quanto intensivo para os períodos de 

crise, a atenção aos portadores de transtornos mentais passa a ter como objetivo o 

pleno exercício de sua cidadania, e não somente o controle de sua sintomatologia, 

surgindo assim o conceito de psiquiatria comunitária que se caracteriza pelo 

atendimento em serviços na comunidade, sejam especializados ou de saúde em 

geral, obedecendo a princípios como o atendimento territorial, a busca da inserção 

do paciente na comunidade, e o atendimento multiprofissional, a organização dos  

serviços abertos, com a participação ativa dos usuários, e formando redes com 

outras políticas públicas como educação, moradia, trabalho, cultura entre outros 

(BRASIL, 2013).  

‘’No campo da psiquiatria comunitária, a prática do cuidado multidisciplinar vai 

fazendo que se utilize cada vez mais o termo “saúde mental”, no lugar de 
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“psiquiatria”, nas denominações de programas e serviços’’ (MATEUS, 2013, p. 61).  

A atual Política Nacional de Saúde Mental possui estratégias e diretrizes, com 

o objetivo de organizar o tratamento e assistência aos pacientes e seus familiares no 

âmbito da Saúde Mental. Segundo Brasil (2019), a política abrange pessoas com 

transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo 

bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo e dependência de substâncias psicoativas. 

A Política Nacional de Saúde Mental busca a consolidação de um modelo de 

atenção aberto e de base comunitária aos usuários, a proposta é garantir a livre 

circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e 

pela cidade (BRASIL, 2013). 

A elaboração de estratégias para um plano de saúde é um processo 

complexo, no qual irão se destacar este ou aquele elemento, de acordo com a 

formação dos profissionais, e a participação de diferentes envolvidos (MATEUS, 

2013). 

‘’Em 2001, após mais de dez anos de tramitação no Congresso Nacional, é 

sancionada a Lei nº 10.216 que afirma os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental’’ (BRASIL, 

2013, p. 21). Esta lei traz modificações significativas no que se refere ao tratamento 

de pessoas com transtorno mental, no art. 2° traz que: 

Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos 
enumerados no parágrafo único deste artigo, parágrafo único são direitos da 
pessoa portadora de transtorno mental: ter acesso ao melhor tratamento do 
sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser tratada com 
humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 
visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade; ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
ter garantia de sigilo nas informações prestadas; ter direito à presença 
médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária; ter livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis; receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento;  ser tratada em ambiente terapêutico pelos 
meios menos invasivos possíveis; ser tratada, preferencialmente, em 
serviços comunitários de saúde mental (CONGRESSO NACIONAL, 2001, p. 
1). 

No Art. 3º da lei 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 dos portadores de transtornos mentais (MATEUS, 2013, p. 387).  

Com a implementação da referida Lei, a Política de Saúde Mental inicia uma 
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substituição do modelo asilar, que focava na internação no manicômio, pelo novo 

modelo de atenção psicossocial, composto por uma rede de atendimento 

comunitário, esse modelo prevê a redução de leitos psiquiátricos de longa 

permanência, incentivando que a internação somente ocorra em situações de crise 

aguda do paciente e em leitos psiquiátricos em hospitais gerais em um curto período 

(BRASIL, 2005). 

Dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), propõe-se a 

implantação de uma Rede de serviços aos usuários, possibilitando a este a 

promoção da assistência integral para suas diferentes demandas, desde as 

demandas mais simples às mais complexas, esta Política busca promover uma 

maior integração e participação social do indivíduo que apresenta transtorno mental, 

assim os pacientes que apresentam transtornos mentais no âmbito SUS passarão a 

receber atendimento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (BRASIL, 2019).  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), foi instituída pela Portaria MS/GM nº 

3.088, de 23/12/2011, que prevê a criação, a ampliação e a articulação de pontos de 

atenção à saúde para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), tendo está como objetivos a ampliação do acesso à 

atenção psicossocial da população em geral, promover a vinculação das pessoas 

com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas e de seus familiares aos pontos de atenção, garantindo a articulação e 

a integração dos pontos no território, podendo qualificar o cuidado por meio do 

acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências (GOVERNO 

DE SANTA CATARINA, 2018). 

A partir do Decreto Presidencial nº 7508/2011 amplia a Rede de atendimento 

a pessoas com problemas mentais, e usuários de crack, álcool e outras drogas, 

passando a ser formada pelos seguintes pontos de atenção ilustrados no quadro: 

Quadro 1 - Componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)  

 
Atenção Básica em Saúde 

•Unidade Básica de Saúde; 
• Núcleo de Apoio a Saúde da Família; 
•Consultório na Rua; 
•Centros de Convivência e Cultura. 

Atenção Psicossocial Estratégica •Centros de Atenção Psicossocial-    CAPS, nas 
suas diferentes modalidades; inclusão do CAPS 
IV; 
. Equipe Especializada em Saúde Mental – 
AMENT. 
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Atenção de Urgência e Emergência 

 
•SAMU 192; 
•Sala de Estabilização; 
•UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção 
à urgência/pronto socorro. 

Atenção Residencial de Caráter 
Transitório 

•Unidade de Acolhimento; 
•Serviço de Atenção em Regime Residencial. 

 
 

Atenção Hospitalar 

•Enfermaria especializada em Hospital Geral; 
•Hospital Dia 
•Hospital Psiquiátrico Especializado 
•Unidade de Referência Especializada em Hospi   
tal Geral 

Estratégias de Desinstitucionalização •Serviços Residenciais Terapêuticos; 
•Programa de Volta para Casa. 

 
Estratégias de Reabilitação Psicossocial 

•Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda;  
•Empreendimentos Solidários e Cooperativas 
Sociais. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, (2019).  

Todos os serviços, que compõem a RAPS, são extremamente importantes e 

devem ser incentivados, ampliados e fortalecidos, a Rede deve ser harmônica e 

complementar suprindo as necessidades de tratamento do paciente e seus 

familiares.  

‘’O CAPS dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde, 

são considerados dispositivos estratégicos para a organização da rede de atenção 

em saúde mental’’ (BRASIL, 2007, p. 2).  

Apesar de ser um serviço estratégico, o CAPS não é o único tipo de serviço 

que deverá ser ofertado na atenção em saúde mental cada vez mais a atenção em 

SM tem sido compreendida como uma rede de cuidados que inclui a Atenção 

Básica, as residências terapêuticas, os ambulatórios, os centros de convivência, 

dentre outros recursos, a atenção prestada deve ser realizada por todos os 

componentes da RAPS (GRYSCHEK; PINTO, 2015). 

‘’Os municípios com menos de 20 mil habitantes não necessitam ter CAPS, 

segundo à lógica de organização proposta pelo MS, e podem começar a estruturar 

sua rede de cuidados a partir a atenção básica’’ (BRASIL, 2007, p. 2).  

Vale ressaltar que a RAPS está sendo expandida e fortalecida, sem que haja 

nenhum prejuízo de seus componentes, mantendo a política de assistência 

comunitária territorial, com intervenções menos invasivas possíveis e mantendo 

também as ações de desinstitucionalização (BRASIL, 2019). 
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1.2 ATENÇÃO BÁSICA  

Em 2011, o MS, através da Portaria nº 2.488/11 que revogou a Portaria 

GM/MS 648/06, aprovou a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), nela a 

Atenção Básica foi eleita como principal acesso do SUS, oferecendo um conjunto de 

ações que desenvolvem uma atenção integral, proporcionando saúde e gerando 

autonomia na vida das pessoas em coletividade (VELOSO et al., 2019). 

A Atenção Básica tem a função de desenvolver ações em saúde, podendo ser 

realizadas individualmente ou coletivamente, proporcionando a promoção e proteção 

da saúde, trabalhando com os aspectos de prevenção  de agravos, diagnosticando, 

tratando, reabilitando, reduzindo danos e promovendo a manutenção da saúde, 

desenvolvendo uma atenção integral, estas ações são proporcionadas por meio de 

trabalho em equipe, dirigidas diretamente a populações de seus territórios, 

assumindo responsabilidade sanitárias, a AB deverá ser o primeiro contato dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção 

à Saúde (RAS), orienta-se 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 (MATEUS, 

2013).  

Na construção da atenção integral, a Atenção Básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à 
Saúde, são elas: ser base, atuando no mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre 
necessária, ser resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas 
de saúde e produzindo intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, na 
perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos 
sociais, coordenar o cuidado, elaborando, acompanhando e criando projetos 
terapêuticos singulares, bem como acompanhando e organizando o fluxo 
dos usuários entre os pontos de atenção das RAS, assim como as outras 
estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e 
sociais, ordenar as redes, reconhecendo as necessidades de saúde da 
população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo 
para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de 
saúde dos usuários ( BRASIL, 2013,  p. 19 e 20). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) surge como estratégia para a 

expansão da AB, a partir da ESF é possível desenvolver atividades locorregionais 

(BRASIL, 2013). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa a organização da Atenção Primária 

à Saúde (APS) contribuindo com SUS, através da ESF é possível abordar o 

processo de saúde-doença dos usuários de modo abrangente considerando seu 
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contexto familiar e comunitário, no decorrer dos anos houve um aumento 

significativo desta assistência, em janeiro de 2000, havia 4.563 Equipes Saúde da 

Família (EqSF) implantadas, assistindo a 8,8% da população brasileira, já, em 

fevereiro de 2015, esse percentual de cobertura teve um aumento significativo para 

57% (BRITO; MENDES; NETO, 2018). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) de acordo com os preceitos do SUS, e 

MS é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção 

primária, por meio da Estratégia, é possível reorientar o processo de trabalho com 

maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 

primária, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas, 

além de propiciar uma importante relação custo-efetividade, torna-se o eixo 

estruturante da Atenção Básica à Saúde, pois utiliza estratégias de forma integral e 

sistêmica, como um espaço de desenvolvimento individual e grupal (BRASIL, 2017). 

A ESF, tem o objetivo de proporcionar integralidade e participação da 

comunidade, surgiu para o fortalecimento da Atenção Básica, tem como prioridade 

ações de promoção e recuperação da saúde dos usuários, com o objetivo de 

reorganizar as práticas assistenciais, substituindo o modelo de apenas cura da 

doença, mas sim focalizando a atenção na prevenção, a intervenção deve ir além 

das práticas curativas, o que possibilitará aos profissionais de saúde a compreensão 

abrangente do processo saúde-doença (BARROS, 2014). 

A proximidade da equipe de saúde com o usuário permite que se conheça a 

pessoa, a família e a vizinhança, isso garante uma maior adesão do usuário aos 

tratamentos e às intervenções propostas pela equipe de saúde, resultando na 

solução de problemas de saúde dos usuários na Atenção Básica, sem que haja a 

necessidade de intervenção de média e alta complexidade em uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital, a Equipe de Saúde da Família estará 

ligada à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) local, sendo que esse nível de 

atenção resolve 80% dos problemas de saúde da população, entretanto, quando 

houver necessidade de um cuidado mais avançado, a ESF fará encaminhamento 

para outros níveis (BRASIL, 2017). 

1.3 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

Nas últimas décadas a construção de políticas públicas de saúde visa 

valorizar a participação popular, o controle social e o protagonismo das 
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comunidades, as ações são focadas na promoção da saúde e não somente na 

intervenção curativa ou reabilitação, ainda que a promoção em Saúde Mental esteja 

inserida na compreensão de Promoção da Saúde em geral, há a necessidade de 

desenvolver ações para este campo de atuação (PMF, 2010). 

’’A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro 

acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam um 

cuidado em Saúde Mental’’ (BRASIL, 2013, p. 19). 

A Atenção Básica é de extrema importância na Rede de Atenção Psicossocial 

pois tem a possibilidade de desenvolver ações de saúde mental, prevenção e 

cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e também 

proporcionar o cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas (MATEUS, 2013).  

A atenção primária torna-se primordial para ações em saúde, pois possibilita 

aos profissionais de saúde proximidade com a comunidade, proporcionando vínculo 

com a população de determinado território, o cuidado em saúde mental através da 

atenção básica é estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e 

também dos usuários a equipe (BRASIL, 2013).  

A AB, é ferramenta primordial ao cuidado em Saúde Mental, através dela é 

possível atender aos objetivos da Reforma Psiquiátrica por meio do desenvolvimento 

de ações efetivas, proporcionando mudanças e transformação sociais, dando novos 

lugares a loucura (SOUZA; RIVERA, 2010).   

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como local privilegiado para 

esta atuação em saúde mental, pois dispensa grande parte dos encaminhamentos 

para os níveis mais sofisticados e complexos de atenção, além disso, favorece a 

redução do uso indiscriminado de medicamentos no cuidado à saúde mental (PMF, 

2010).  

Através do desenvolvimento da ESF e CAPS, marcou-se um avanço da 

política do SUS, com esses novos serviços será possível obter a resolução dos 

problemas em saúde mental, por meio da vinculação entre equipes, e do aumento 

da resolução dos casos (BRASIL, 2007).  

Para haver o desenvolvimento da prevenção e promoção em saúde mental na 

Atenção Básica, deve-se realizar ações coordenadas, podendo utilizar como apoio 

as equipes do Núcleo de Apoio a Família (NASF). 

Em janeiro de 2008, a portaria nº 154 do Ministério da Saúde criou os núcleos 
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de apoio à saúde da família (NASF), visando a responsabilização compartilhada 

entre as Equipes Saúde da Família e as equipes do NASF na comunidade 

(MATEUS, 2013). 

Assim a promoção da saúde mental na AB deverá ser realizada por ações 

coordenadas e efetivadas pela ESF, com apoio das equipes do NASF, através das 

demandas e projetos apontados, com o apoio matricial elabora-se estratégias de 

intervenção, priorizando o que é mais urgente e necessário para cada território 

(PMF, 2010). 

Os NASFs são compostos por equipe multidisciplinar, que atuam de maneira 

integrada e apoiam os profissionais das equipes de Saúde da Família, prestando 

assistência para populações específicas (BRASIL, 2013). Vale ressaltar que o NASF 

deverá atuar diretamente no apoio matricial e, quando necessário, no cuidado 

compartilhado junto às equipes das unidades nas quais o NASF está vinculado. 

Com a responsabilização compartilhada dos casos é possível excluir a lógica 

somente do encaminhamento, pois visa aumentar a capacidade resolutiva de 

problemas de saúde pela equipe local, assim há o estimulo da interdisciplinaridade e 

a ampliação da clínica na equipe, significando o resgate e a valorização de outras 

dimensões, não somente a biológica e a dos sintomas, e sim uma análise de cada 

indivíduo e seu caso (BRASIL, 2007). 

‘’Cada equipe de NASF pode estar vinculada com até nove equipes da ESF, 

segundo a nova portaria, de tal modo que muitas vezes os encontros matriciais 

acontecem mensalmente’’ (MATEUS, 2013, p. 134). 

Entende-se que a saúde mental está interligada com saúde geral, caberá aos 

profissionais da Atenção Básica perceber e intervir sobre questões necessárias e 

reconhecer quais as demandas de saúde mental estão presentes nas queixas 

relatadas pelos pacientes que chegam aos serviços de Saúde (BRASIL, 2013). 

O enfermeiro da ESF como protagonista no cuidado em saúde mental possui 

atribuições de extrema relevância ao usuário, de acordo com o Ministério da Saúde 

este profissional possui habilidades para planejar, gerenciar, coordenar, executar e 

avaliar, devendo levar em conta as reais necessidades da população, essa 

atribuição do enfermeiro amplia o acesso da população, inclusive da demanda em 

saúde mental, que até então eram excluídos aos serviços de atenção básica de 

saúde (AMARANTE; et al., 2011). 

Os profissionais da AB devem conhecer a linha de cuidado em saúde mental 
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para seu território, saber a que profissionais podem recorrer para discutir os casos 

mais complexos através do matriciamento, incluindo no cuidado  as equipes de 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), como já foi citado anteriormente, e 

também encaminhar alguns casos para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), equipes especializadas 

em saúde mental lotadas em UBS, ou outros serviços de Saúde (BRASIL, 2013). 

É necessário planejar o apoio matricial este visará proporcionar suporte 

técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de 

ações básicas de saúde para a população, as equipes de apoio à atenção básica 

incorporam ações de supervisão, atendimento em conjunto e atendimento 

específico, além de participar das iniciativas de capacitação, as seguintes ações 

devem ser compartilhadas da seguinte maneira:  

a)Desenvolver ações conjuntas, priorizando: casos de transtornos mentais 
severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes 
egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, 
tentativas de suicídio, vítimas de violência doméstica intradomiciliar; b) 
Discutir casos identificados pelas equipes da atenção básica que 
necessitem de uma ampliação da clínica em relação às questões subjetivas; 
c) Criar estratégias comuns para abordagem de problemas vinculados a 
violência, abuso de álcool e outras drogas, estratégias de redução de 
danos, etc. nos grupos de risco e nas populações em geral; d) Evitar 
práticas que levem à psiquiatrização e medicalização de situações 
individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; e) Fomentar ações que visem 
a difusão de uma cultura de assistência não manicomial, diminuindo o 
preconceito e a segregação com a loucura; f) Desenvolver ações de 
mobilização de recursos comunitários, buscando construir espaços de 
reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, 
destacando a relevância da articulação intersetorial (conselhos tutelares, 
associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc); g) Priorizar abordagens 
coletivas e de grupos como estratégias para atenção em saúde mental, que 
podem ser desenvolvidas nas unidades de saúde, bem como na 
comunidade; h) Adotar a estratégia de redução de danos nos grupos de 
maior vulnerabilidade, no manejo das situações envolvendo consumo de 
álcool e outras drogas. Avaliar a possibilidade de integração dos agentes 
redutores de dano a essa equipe de apoio matricial; i) trabalhar o vínculo 
com as famílias, tomando-a como parceira no tratamento e buscar constituir 
redes de apoio e integração (BRASIL, 2007, p. 5). 

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, essas 

ações devem estar fundamentadas através de princípios do SUS e nos princípios da 

Reforma Psiquiátrica, os princípios fundamentais desta articulação entre saúde 

mental e atenção básica são:  

· Haver noção de território; 
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· Organização da atenção à saúde mental em rede;  

· Intersetorialidade;  

· Reabilitação psicossocial; 

· Multiprofissionalidade/ Interdisciplinaridade;  

· Desinstitucionalização;  

· Promover cidadania dos usuários; 

· Construir a autonomia de usuários e familiares (BRASIL, 2007). 

Os serviços de Saúde Mental existentes na maioria das cidades brasileiras 

têm se dedicado à desinstitucionalização de pacientes cronicamente asilados, ao 

tratamento de casos graves, às crises, etc. (BRASIL, 2007). Com isso grande parte 

do atendimento ao sofrimento psíquico continua sendo objeto do trabalho de 

ambulatórios e da Atenção Básica.  

Mateus (2013), caracteriza desinstitucionalização utilizando alguns aspectos 

como, evitar admissões em hospitais psiquiátricos recorrendo a alternativas de 

tratamento na comunidade, devolver à comunidade todos os pacientes 

institucionalizados que tenham recebido a adequada preparação para essa 

mudança, e estabelecer e manter um sistema de suporte na comunidade para as 

pessoas com transtornos mentais graves. 

A AB tem potencial para desenvolver dois principais tipos de ações de SM, o 

primeiro consiste em detectar as queixas relativas ao sofrimento psíquico, 

promovendo uma escuta qualificada da problemática, e o segundo compreende as 

formas de lidar com estes problemas detectados, oferecendo tratamento na própria 

AB ou encaminhando os pacientes para a rede de apoio (TANAKA; RIBEIRO, 2009). 

A Atenção Básica pode utilizar de estratégias para a ação da promoção de 

saúde mental, algumas destas ações que podem ser realizadas por todos os 

profissionais da AB, nos mais diversos dispositivos de cuidado como: 

· Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir; 

· Exercer comunicação efetiva; 

· Exercitar a habilidade da empatia; 

· Escutar o que o usuário precisa dizer; 

· Acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas; 

· Oferecer suporte na medida certa, uma medida que não torne o usuário 

dependente e nem gere no profissional uma sobrecarga; 
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· Reconhecer o entendimento do usuário (BRASIL, 2013). 

Para atuar na ideia de reduzir danos na Atenção Básica deverá ser realizado 

acolhimento de maneira empática, obtendo assim o vínculo e confiança que fará 

com que haja a adesão do indivíduo aos serviços prestados (BRASIL, 2013). 

O acolhimento é uma ação realizada na atenção básica, um dispositivo que 

possibilita a formação do vínculo e compromisso com a prática do cuidado entre o 

profissional e o usuário, este instrumento auxilia o profissional, pois o proporciona 

conhecer as demandas de saúde da população de seu território, ajudando-lhe 

detectar situações relativas ao sofrimento psíquico, a partir de uma escuta ativa, é 

possível oferecer o tratamento na própria atenção básica (BRASIL, 2013).   

As práticas grupais surgem também como uma estratégia no cuidado em SM, 

pois viabiliza e enfatiza a promoção da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a 

qualidade de vida do indivíduo e coletivo, com a execução de grupos em saúde 

mental é possível melhorar a qualidade de vida e bem-estar, tentando trazer em 

equilíbrio os aspectos que afetam a saúde (BASTOS, 2018). 

O processo grupal, desde que bem pensado em sua finalidade, estrutura e 

manejo, irá permitir uma poderosa e rica troca de experiências e transformações 

subjetivas que não seria alcançável em um atendimento apenas individualizado, isso 

porque haverá trocas de conhecimentos e possíveis identificações que apenas um 

grupo torna possível, o grupo deve ser proposto de tal maneira que possa permitir 

que seus integrantes tenham voz, espaço e corpos presentes, se sintam como 

integrantes ativos de um grupo, que os sujeitos possam ter condições de ser ouvidos 

em suas demandas, para depois poder ouvir e colaborar com a demanda alheia e 

com a proposta geral, com isso o usuário poderá adquirir um pertencimento grupal 

(BRASIL, 2013). 

Embora as ações de Saúde Mental na atenção básica estejam se tornando 

cada vez mais foco de discussão no meio dos serviços de saúde, a implementação 

de tais ações ainda representa um desafio para profissionais de saúde, há o 

despreparo em lidar e entender esse usuário com transtorno mental (ARCE; 

SOUSA, 2010). 

O nível de informação das equipes da ESF acerca de assuntos relativos à 

saúde mental ainda é baixo, a maioria das equipes não está capacitada para atender 

as demandas dessa área da saúde, sendo necessária a capacitação permanente 

dos profissionais da ESF para que pudessem lidar com usuários em sofrimento 
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psíquico, com essa capacitação das Equipes de Saúde da Família, constituiria o 

ponto de partida para a reinvenção da prática em saúde (OLIVEIRA; et al., 2009). 

Alguns profissionais apresentam insegurança ao realizar as intervenções 

necessárias em saúde mental, pois boa parte da formação destes profissionais de 

tem orientado o seu foco de trabalho na doença, por essa razão, muitas das 

expectativas que se tem acerca de como lidar com os casos de saúde mental são os 

de acabar com os sintomas que os usuários expõem, alguns dos medos revelados 

pelos profissionais de saúde sobre o manejo das demandas de saúde mental são 

justificados por essa expectativa de cura, os profissionais alegam não saber o que 

falar, perguntar ou questionar, possuem receios de piorar o quadro dos pacientes, ou 

entendem que este campo do saber não lhes é acessível (BRASIL, 2013).  

Assim, acredita-se que com o desenvolvimento de competências conceituais 

acerca do transtorno mental seria possível desenvolver o olhar crítico e reflexivo dos 

profissionais, fazendo   com   que   adquiram   maior segurança para realizar ações 

de promoção, prevenção e reabilitação, o que contribuirá, diretamente, para o 

estabelecimento da saúde mental na população (MONTEMEZO; et al., 2018). 

1.4 TRANSTORNOS MENTAIS  

Transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que podem 

prejudicar o desempenho da pessoa em vários aspectos de sua vida sendo estes, 

em sua vida familiar, social, pessoal, no trabalho, nos estudos, e em sua 

compreensão de si e dos outros, na possibilidade de realizar autocrítica, na 

tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral                  

(AMARAL, 2011). 

Estudos nacionais indicam que entre todas as doenças, os transtornos 

mentais são os que causam maior carga de incapacidade temporária ou permanente 

no funcionamento global do indivíduo, prejudicando o seu desempenho escolar, 

ocupacional, social e interpessoal, levando-o ao empobrecimento por perda de 

renda gerada pelo desemprego ou aposentadoria precoce, e quando esses 

transtornos se iniciam na adolescência, o impacto se dá na qualificação escolar, 

sendo que mais da metade interrompe os estudos precocemente, dificultando a sua 

inserção no mercado de trabalho, além disso indivíduos com transtornos mentais 

envolvem-se mais facilmente com álcool, drogas, comportamentos violentos, 

delinquência e suicídio (MATEUS, 2013).  
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 Transtornos mentais (psiquiátricos ou psicológicos) incluem as alterações de 

pensamento, emoções e/ou comportamento, pequenas alterações nesses aspectos 

da vida são comuns, mas quando essas alterações causam angústia significativa à 

ou interferem na sua vida cotidiana, poderá ser considerada uma doença mental ou 

um transtorno de saúde mental esses efeitos da doença mental podem ser 

duradouros ou temporários, cerca de 50% dos adultos tende a sofrer de doença 

mental em algum momento da sua vida, apesar da prevalência elevada de doenças 

mentais, apenas cerca de 20% das pessoas que têm doença mental procura 

assistência médica (FIRST, 2017). 

Pode-se dizer que três grupos de fatores influenciam o surgimento da doença 

mental são estes físicos/biológicos, os ambientais e os emocionais, ao abordar os 

fatores físicos/biológicos sabe-se que corpo humano funciona de forma integrada, 

isto é, os aparelhos e sistemas se comunicam uns com os outros e o equilíbrio de 

um depende do bom funcionamento dos outros, existem nos fatores 

físicos/biológicos evidentes que podem influenciar para um transtorno mental são 

eles: genéticos ou hereditários, pré-natais, peri-natais, neuro endocrinológicos, e 

fatores ligados a doenças orgânicas, já nos fatores ambientais podem exercer forte e 

constante influência sobre atitudes e escolhas diárias, tanto externa quanto 

internamente, isto é, como a pessoa se sente e enxerga a si mesma, as reações a 

cada estímulo ambiental se darão de acordo com a estrutura psíquica de cada 

pessoa, e essa estrutura psíquica estará intimamente ligada às experiências que a 

pessoa teve durante a vida, os fatores ambientais podem ser sociais, culturais e 

econômicos, e por último apresenta-se os fatores emocionais ou psicológicos 

sugerindo que a  exposições à frustração, por períodos mais prolongados, pode 

levar o indivíduo, no futuro, a desenvolver uma série de transtornos mentais 

(BRASIL, 2003). 

Alguns exemplos de transtornos mentais são: depressão, estado de mania, 

estado de ansiedade exagerada, síndrome do pânico, fobia social, transtornos 

obsessivo-compulsivos, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, e pessoas com 

quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, como álcool, 

cocaína, crack e outras drogas (AMARAL, 2011). 

Mas no entanto nem sempre é possível diferenciar com clareza uma doença 

mental de um comportamento normal, pode ser difícil diferenciar a mágoa normal 

causada pelo luto por exemplo de uma depressão propriamente dita em pessoas 
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que sofreram uma perda significativa, porque ambas englobam tristeza e humor 

deprimido, outro exemplo comum seria o diagnóstico de um transtorno de ansiedade 

se aplicaria a uma pessoa que está preocupada e estressada devido ao seu 

trabalho, neste contexto deve levar em consideração os seguintes quesitos: a 

gravidade dos sintomas, por quanto tempo os sintomas durarão, de que maneira os 

sintomas afetam a capacidade de funcionamento na vida diária (FIRST, 2017). 

Há ainda estratégias eficazes para a prevenção de transtornos mentais 

através da utilização de tratamentos afim de aliviar o sofrimento causado por eles, o 

acesso aos cuidados de saúde e aos serviços sociais é fundamental, o transtorno 

mental tem uma crescente demanda, com impactos significativos sobre a saúde e 

sobres as principais consequências sociais e econômicas em todo o mundo (OPAS, 

2018). 

O acolhimento dessas pessoas e seus familiares é fundamental pois é uma 

estratégia de atenção para a possibilidade de identificação das necessidades 

assistenciais, alívio do sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas 

e terapêuticas, quando necessárias, indivíduos em situações de crise deverão ser 

atendidos em qualquer serviço da RAPS, formada por várias unidades com 

finalidades distintas, de forma integral e gratuita, pela rede pública de saúde 

(BRASIL, 2017). 

1.5 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

MENTAL (AMENT) 

Em municípios onde o CAPS é inexistente, é necessário que haja uma 

assistência prestada por ambulatórios, que deverão se responsabilizar pelos 

transtornos mentais graves, articulando-se com a atenção básica para o 

acompanhar os transtornos menores, porém grande parte dos municípios as ações 

não apresentam regularidade e não conta com o apoio de profissionais de saúde 

mental (BRASIL, 2007). 

Com a elaboração da nota técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS, 

houve mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política 

Nacional sobre Drogas, no atendimento ambulatorial, será ofertado um conjunto 

diversificado de atividades, que poderão ser desenvolvidas em unidades básicas de 

saúde, centro de saúde, ou ambulatórios especializados, o atendimento poderá ser 

individual, em grupos e através de visitas (BRASIL, 2019). 



30 

O Ministério da Saúde efetuou estímulos as políticas de expansão, 

formulação, formação e avaliação da Atenção Básica, de diretrizes à dimensão 

subjetiva dos usuários e aos problemas mais graves de saúde mental, essas 

diretrizes têm dado ênfase a formação das equipes da atenção básica e o apoio 

matricial de profissionais de saúde mental junto a essas equipes (BRASIL, 2007). 

Com o objetivo de ofertar maior efetividade no tratamento de base 

comunitária em Saúde Mental, o Ministério da Saúde passa a incentivar o tratamento 

Ambulatorial, inclusive financeiramente, por meio da criação das Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT), a equipe 

AMENT poderá atender as necessidades de complexidade intermediária entre a 

Atenção Básica e os CAPS, caberá aos gestores, suplementar sua rede, de modo a 

julgar a sua custo-efetividade levando em consideração seu perfil epidemiológico e 

as necessidades assistenciais (BRASIL, 2019). 

O Art. 50-J da Portaria nº 3588 institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e como parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), as Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) (BRASIL, 

2019). 

As AMENT, é parte estratégica da atenção integral à pessoa com 
transtornos mentais moderados, têm por objetivo prestar tratamento 
multiprofissional em Saúde Mental, integrando-se aos demais Serviços da 
RAPS e das demais redes de atenção à saúde. Municípios de pequeno 
porte e que apresentem dificuldades de implantação e manutenção da 
estrutura de um CAPS I, incluindo questões relacionadas ao RH, podem 
optar por uma equipe AMENT. É facultado ao Município, considerando o 
contexto de sua Rede e suas necessidades mais prementes, planejar a 
melhor composição de serviços assistenciais comunitários/Ambulatoriais. 
Municípios maiores, e que já apresentam outros Serviços da RAPS, 
também são incentivados a constituir AMENTs para dar maior potência e 
volume aos atendimentos de base comunitária, diminuindo, assim, o "gap" 
assistencial que domina parte considerável dos territórios no país (BRASIL, 
2019, p. 19). 

A equipe da AMENT terá a responsabilidade de ampliar o acesso à 

assistência em saúde mental, proporcionando assistência ambulatorial especializada 

em Saúde Mental, podendo trabalhar de forma integrada com outros pontos de 

atenção da RAPS, estabelecer articulações com demais serviços do SUS, e Sistema 

Único de Assistência Social, de forma a garantir direitos de cidadania e ação 

intersetorial para pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais mais 

prevalentes, como transtornos de humor, dependência química e transtornos de 

ansiedade, prestar assistência multiprofissional às pessoas com transtornos mentais 
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moderados, incluindo moradores de residências terapêuticas (BRASIL, 2019). 

Em função disso o Art. 50-J estabelece que estas equipes terão de ter um 

caráter multiprofissional mínimo, os custeios das equipes darão - se na forma do art. 

1.062- A da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. A 

composição destas equipes será ilustrada no quadro 2. 

Quadro 2 - Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) 

Equipe tipo 1: deverá ser composta por 1 (um) médico especialista em psiquiatria ou médico com 

experiência em psiquiatria com um total com 10 horas semanais, 1 (um) psicólogo com 30 horas 

semanais, e 1 (um) assistente social com 30 horas semanais, o valor de custeio para esta equipe 

será de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais. 

Equipe tipo 2: composta por 1 (um) médico especialista em psiquiatria com 20 horas semanais, 2 

(dois) psicólogos com 60 horas semanais e 1 (um) assistente social com 30 horas semanais, o valor 

de custeio para esta equipe será de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais. 

Equipe tipo 3: composta por 1 (um) médico especialista em psiquiatria com 30 horas semanais, 2 

(dois) psicólogos com 60 horas semanais), 1 (um) assistente social com 30 horas semanais) e 1 

(um) profissional de nível superior da área de saúde mental com 30 horas semanais, o valor de cus-

teio para esta equipe será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, (2019).  

Estas Equipes poderão ser cadastradas através do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), segundo a portaria SAS 544/2018, as Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental recebem a sigla 

´eMAESM´ e serão cadastradas com os seguintes códigos: Equipe tipo 1: código 57 

- eMAESM1; Equipe tipo 2: código 58 - eMAESM2; Equipe tipo 3: código 59 - 

eMAESM3 (BRASIL, 2019). 

Estas poderão estar lotadas em Hospitais (Hospitais Gerais e Hospitais 

Psiquiátricos), Clínicas e Ambulatórios (pré-existentes ou novos), em Clínicas e 

Ambulatórios Gerais ou Especializados em Saúde Mental (BRASIL, 2019). 

1.6 FINANCIAMENTO  

Depois de anos tramitando no Congresso Nacional, a Lei 10.216, conhecida 

como Lei da Reforma Psiquiátrica e suas Portarias subsequentes, impôs um valor 

legal para as mudanças que vinham ocorrendo no Brasil e permitiu impulsioná-las 

por meio de financiamento e abertura de novos serviços, garantido um tratamento de 

base comunitária, isso faz com que a internação hospitalar seja utilizada como 
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última opção de tratamento psiquiátrico (GONÇALVES; VIEIRA; DELGADO, 2012). 

Como em outras áreas do SUS, a gestão da política de saúde mental é uma 

tarefa complexa, e possui diversos níveis de decisão e de controle social, havendo 

sempre uma grande necessidade de aumentar o investimento em saúde mental, isso 

é inegável, porém, há pouco consenso do quanto deve ser esse montante, o Brasil 

tem um investimento de 8,4% do PIB em saúde, considerando fontes públicas e 

privadas, comparado com países de extensão continental, o Brasil investe mais em 

saúde do que a China, Índia e Rússia, porém se tratando de saúde mental, o cenário 

é outro, o Ministério da Saúde brasileiro disponibilizou para a saúde mental (R$ 890 

milhões em 2006), em média, 2% do orçamento total da saúde, no entanto o 

investimento em saúde mental em países desenvolvidos gira em torno de 6% a 12% 

do orçamento total da saúde (MATEUS, 2013).  

Em estudos realizados pela OMS o ideal para o investimento em saúde 

mental seria em torno de 5% do orçamento da saúde, em decorrência de sua 

prevalência e do impacto na assistência, mas, no entanto, o Governo Federal 

dispende somente 2% do orçamento total da saúde em ações específicas de saúde 

mental como foi citado anteriormente, esse valor aumenta timidamente se 

considerarmos a saúde mental na atenção primária e os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), que não estão contemplados nos estudos analisados, esse dado 

mostra que há a necessidade de aumentar o investimento em serviços de saúde 

mental (TRAPÉ; CAMPOS, 2017). 

A OMS estima que 20% a 40% dos recursos financeiros disponibilizados a 

saúde são desperdiçados ao redor do mundo, o principal objetivo da economia em 

saúde não é economizar recursos, mas sim otimizar a sua utilização, através disso 

seria possível obter maior benefício com o menor custo, se deve comparar custos e 

benefícios entre diferentes modelos de assistência, e ao falar em Saúde Mental 

levaria em consideração os modelos de assistência ofertados como hospital x 

serviços comunitários, nesse sentido avaliaria as intervenções e práticas de 

tratamento, verificando a intervenção de melhor custo-efetividade, e analisando o 

planejamento de investimento em novos serviços, como no caso da criação de 

novos serviços comunitários, saber qual é o benefício a ser obtido, o quanto custa, 

quais as condições necessárias para a sua obtenção, quantas pessoas poderão 

recebê-lo e por quanto tempo é fundamental para escolha eficaz sem desperdícios 

(MATEUS, 2013). 
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Não basta aumentar o orçamento da saúde mental, é preciso saber onde o 

recurso é investido e se esse investimento é custo-efetivo, é preciso investir em 

cuidados de base comunitária visando o modelo de desinstitucionalização 

(GONÇALVES; VIEIRA; DELGADO, 2012). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Esta investigação constitui-se em um estudo qualitativo, no qual foram 

utilizados diversos recursos de coleta de dados, como observação direta, registro 

das observações de campo, além da coleta de informações nas Unidades Básicas 

de Saúde e com os profissionais enfermeiros atuantes no município. 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Dado o objeto do estudo, optou-se por realizar uma pesquisa empregando 

abordagem qualitativa. 

Dessa forma: 

[...] a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, quando 
se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo 
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de 
selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção, mas não 
é adequada para avaliar resultados de programas e planos (ROESCH, 
1999, p.155). 

Com o objetivo de desenvolver um estudo de qualidade e proporcionar 

sugestões de assistência, o mesmo terá em seu desenvolvimento as pesquisas do 

tipo: descritiva e bibliográfica.  

Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 20) a pesquisa descritiva “Delineia o 

que é, aborda também quatros aspectos: descrição, registro, análise e interpretação 

de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 
já realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer 
dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura 
pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e 
certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações podendo 
até orientar as indagações (MARCONI, LAKATOS, 2007, p.24).  

E ainda para melhor entender as situações foi utilizado do método observação 

direta, sendo um importante instrumento de coleta de dados. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a observação direta intensiva é um tipo 
de atividade que ‘’[...] utiliza os sentidos na obtenção de determinados 
aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também 
examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar’’  

2.2 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, n°3.776.196, adotou-se o preenchimento do 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por todos os participantes, como forma 

de assegurar a liberdade na participação e estabeleceu estratégias para 

preservação do sigilo e confidencialidade das informações. 

2.3 LOCAL DO ESTUDO  

Esta pesquisa foi realizada na Estratégia da Saúde da Família, no município 

de Lebon Régis localizado no Meio Oeste de Santa Catarina. A escolha pela Atenção 

Básica através da Estratégia da Saúde Família justifica-se pela necessidade de 

potencializar ações de saúde mental na assistência prestada aos usuários do 

serviço, que possibilitará a sensibilização da equipe e ampliação da visão dos 

profissionais sobre a importância das ações de Saúde Mental na Atenção Básica.  

2.4 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Foram escolhidos os 04 profissionais enfermeiros da estratégia da saúde da 

família, e 02 profissionais da coordenação local em saúde do município, enfatiza-se 

que foram respeitados os princípios éticos de participação voluntária e esclarecida.  

2.5 PROCEDIMENTOS 

A realização do estudo ocorreu entre os meses de janeiro e maio de 2020, 

realizou-se cinco momentos com os profissionais, destes dois momentos com a 

coordenação local em saúde, e os três com os profissionais enfermeiros. 

Etapas metodológicas: 

Momento 01 aborda-se os elementos éticos da pesquisa; 

Momento 02 Explanação do projeto para secretária municipal de saúde e para 

a coordenadora das unidades básica de saúde do município; 

Momento 03- Estudo situacional do município; 

Momento 04- Encontro com os profissionais enfermeiros; 

Momento 05- Feedback do encontro com os profissionais enfermeiros. 

 Os momentos foram planejados e desenvolvidos, conforme disponibilidade 

da equipe, e documentada com fotos dos encontros, mediante autorização do termo 

do uso de imagem. Utilizou-se bloco de anotações como instrumento para registro 

das falas dos profissionais enfermeiros. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de 

modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de 

vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. Isso significa acreditar que 

a vida pode ter várias formas de ser percebida, experimentada e vivida. 

Este estudo contou com a participação da secretária municipal da saúde, 

coordenadora da atenção básica de saúde e profissionais enfermeiros da Estratégia 

da Saúde da Família. 

Os resultados e discussões apresentados serão elencados através de tópicos 

denominados de momentos. No momento 01 aborda-se os elementos éticos da 

pesquisa. No momento 02 explanou-se para coordenação local o título do estudo e 

seus objetivos, seguido pela apresentação da proposta para projeto de implantação 

de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT), 

fez-se para a coordenação local a proposta de um encontro com os profissionais 

enfermeiros da estratégia da saúde da família a fim de abordar aspectos em saúde 

mental. Em momento 03 ocorreu o estudo situacional do município. No momento 04 

realizou-se o encontro proposto a coordenação local, aos profissionais enfermeiros 

da ESF. E para finalizar no momento 05 elaborou-se um feedback do encontro com 

os profissionais enfermeiros participantes com o intuito de obter suas percepções 

sobre o tema proposto, estes serão abordados a seguir: 

· Momento 01- Elementos éticos da pesquisa: 

Com o objetivo de atender ás exigências para a obtenção de parecer do 

comitê de ética em pesquisa em seres humanos, no dia 08/10/2019 realizou-se o 

primeiro contato com a coordenação local, a fim de obter a autorização para realizar 

a aplicação do projeto de pesquisa, explanando nesta data o título do tema proposto, 

após houve a respectiva aceitação do projeto pela coordenação local. 

· Momento 02- Explanação do projeto para secretária municipal de saúde e 

para a coordenadora das unidades básica de saúde do município: 

Após a emissão da aprovação do comitê de ética em pesquisa em seres 

humanos em 16/12/2019 , no dia 12/02/2020 foi realizado a explanação do projeto 

para secretária municipal de saúde e para a coordenadora das unidades básica de 

saúde do município (Ilustrado em apêndice A), sendo este intitulado como proposta 

de efetivação da assistência em saúde mental na atenção básica em um município 
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do meio oeste de Santa Catarina, enfatizando a proposta de projeto para 

implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental 

(AMENT), na oportunidade propôs-se a coordenação um encontro com os 

enfermeiros da estratégia da saúde da família, afim de descrever as atribuições da 

atenção básica no cuidado à saúde mental, e de como estruturar o processo de 

cuidado ao paciente com transtorno mental, havendo respectiva aceitação. No 

quesito implantação da AMENT, elencou-se dificuldades advindas da gestão, 

referem que haviam conhecimento superficial do assunto, teriam obtido informações 

anteriores, que para haver a efetivação deste serviço haveria exigências do 

Ministério da Saúde, sendo uma dessas o município ter leito hospitalar em 

psiquiatria, onde gerou discussões gerenciais entre as instituições, não havendo 

acordo, com isso a proposta não se efetivou. 

A inclusão das pessoas em sofrimento mental no âmbito da atenção básica 

consolida elementos trazidos na Declaração de Caracas (1990), a qual enfatiza a 

necessidade de dispositivos que sejam capazes de promover a reabilitação 

psicossocial, a reinserção social e a integração deste usuário na comunidade, 

preceitos estes condizentes com os princípios da Reforma Psiquiátrica (SILVA et al., 

2017). 

As políticas públicas em saúde mental vigente no País, dispõem sobre os 

direitos do indivíduo e redirecionam o modelo assistencial em saúde mental. Os 

estados e municípios devem realizar uma política de saúde mental equânime, 

inclusa, extra-hospitalar com base comunitária. Os gestores devem possibilitar 

condições técnicas e políticas que garantam o direito ao tratamento, a organização 

de uma rede de atenção integral a saúde através de dispositivos sanitários e 

socioculturais que integram várias dimensões da vida do indivíduo (BRASIL, 2019). 

Para que a saúde mental aconteça de fato na atenção básica, é necessário 

haver o apoio da gestão municipal, deve haver planos municipais de saúde mental 

partindo da realidade local, podendo planejar e implantar uma rede de saúde mental, 

obedecendo aos parâmetros de cobertura, investindo em equipes ampliadas, para 

que esses serviços possam dar conta do trabalho de matriciamento às equipes da 

atenção básica (BRASIL, 2007). 

O ambulatório de saúde mental surge como um dispositivo clínico legítimo e 

potente no campo da atenção psicossocial, este poderá gerar um trabalho 

efetivamente sustentável, o ambulatório em geral se caracteriza basicamente pela 
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possibilidade do ir e vir do usuário, pois, seu modo de funcionamento poderá gerar 

uma certa regularidade de atendimentos previamente agendados, em diferentes 

especialidades clínicas, com isto a clientela assistida no ambulatório pode 

permanecer um tempo de espera inferior em relação ao horário de funcionamento da 

unidade, já no primeiro atendimento e nas consultas subsequentes, o ambulatório se 

destina a uma determinada clientela intermediária à ESF e ao CAPS, na medida em 

que alguns pacientes podem ser acompanhados pela ESF, poderá realizar 

psicoterapia no ambulatório, bem como os que forem referidos ao CAPS, poderá 

utilizar o ambulatório, desse modo pode se dizer que o ambulatório desempenha 

uma clínica que interessa à rede e que por isso tem nela um lugar legítimo, devendo 

ser vista como de grande relevância para a saúde pública (DAMOUS; ERLICH, 

2017). 

· Momento 03- Estudo situacional do município: 

Houve um estudo situacional do município com os seguintes aspectos: a) 

levantamento situacional do Município, b) quais serviços ofertados pelo município 

em saúde mental, e c) quais as principais dúvidas e dificuldades encontradas pelo 

profissional enfermeiro no atendimento prestado ao usuário com transtorno mental 

através da unidade básica de saúde.  

No Item a) O município de Lebon Régis está localizado na mesorregião Oeste 

Catarinense, a cerca de 360 quilômetros da capital Florianópolis, no último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que Lebon Régis conta 

com uma população de 12.133 habitantes, conta com extensão territorial de 

aproximadamente 940 mil km², a base da economia lebonregense corresponde ao 

setor primário, as atividades mais importantes são a agricultura e a pecuária.  

No item b) O munícipio presta atendimento em saúde mental através do 

Hospital Santo Antônio, atendendo as urgências e emergências, possui 4 Unidades 

Básicas de Saúde, e uma equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família.  

No item c) Realizou-se o contato com os profissionais enfermeiros afim de 

obter informações em relação a suas dúvidas e dificuldades em realizar o 

atendimento ao usuário com transtorno mental através da unidade básica de saúde, 

foi possível identificar que os profissionais suscitam muitas dúvidas, tornando um 

desafio realizar o manejo com o paciente de saúde mental, coletou-se as falas 

através de bloco de anotações, estas serão elencadas no quadro 3: 
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Quadro 3: Dúvidas e dificuldades do profissional enfermeiro no atendimento ao usuário com 

transtorno mental através da Unidade básica de saúde 

 
 
Enfermeiro A 

‘’Possuo dificuldade em formar grupos de saúde 
mental, os pacientes não frequentam o grupo, 
além disso alguns casos são difíceis de se traba-
lhar em grupo, ás vezes não sei como abordar 
alguns pacientes durante a realização do grupo’’ 

 
 
 
 
Enfermeiro B 

 ‘’A dificuldade que possuo é de lidar com o me-
do no atendimento ao paciente de saúde mental, 
minha maior dúvida é saber se posso dizer não 
ou discordar de um paciente, porque alguns utili-
zam de seus problemas para tirar vantagem’’  

 
 
 
Enfermeiro C 

‘’Falta entendimento de como trabalhar com es-
tes pacientes de saúde mental, falta prática, e 
este despreparo acaba gerando medo de não 
conseguir atender de forma correta este pacien-
te, sem a realização de grupos não conseguimos 
acompanhar a evolução do paciente, eles aca-
bam se afastando e se fechando’’  

 
 
 
 
 
 
Enfermeiro D 

‘’ Minha maior dificuldade é na abordagem aos 
pacientes com transtorno mental aqui na unida-
de, encontro dificuldade em criar vinculo, para 
que essa pessoa pudesse aceitar a se tratar, 
assim a gente conseguiria trabalhar com mais 
efetividade com a ajuda de outros profissionais e 
o apoio da família, antes tínhamos o CAPS para 
nos auxiliar nos casos mais graves, hoje não 
contamos mais com este apoio tornando difícil 
prestar este cuidado’’  

Fonte: O autor, (2020). 

De acordo com o SUS, a ESF é composta por profissionais capazes de 

assistir aos problemas de saúde mais comuns de seu território, não devendo apenas 

se limitar a fazer triagem e o encaminhamento aos serviços especializados, o 

sofrimento psíquico faz parte do contexto de vida de vários usuários, caberá aos 

profissionais da AB acompanhar a saúde dessas pessoas, atendendo aos 

diversificados aspectos que envolvem a vida, mas no entanto, essa prática nem 

sempre é comum no dia a dia de muitos profissionais de saúde da família, pois ainda 

suscitam dúvidas e dificuldades em identificar e operacionalizar ações que atendam 

a saúde dos portadores de sofrimento psíquico (AMARANTE; et al., 2011). 

Apesar do estímulo à territorialização e à articulação em redes ampliadas de 

serviços de SM, parece haver grande distância entre as propostas das diretrizes da 

Política de Saúde Mental com o que se observa na realidade concreta, desta 

maneira, as concepções e práticas em saúde mental existentes no nível básico de 

atenção à saúde nem sempre condizem com o esperado, pois há muitas dúvidas 

vindas do profissional, gerando por vezes questionamentos quanto à sua real 
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contribuição no sentido de avançar na reinserção social das pessoas com 

transtornos mentais e na desestigmatização e cuidado efetivo dessas pessoas 

(SILVA; et al., 2017). 

A qualificação dos profissionais da ESF é essencial para o cuidado em saúde 

mental, frente às necessidades em Saúde Mental presentes na Atenção Básica, é  

preciso que as equipes da ESF entendam como podem oferecer cuidados de SM 

com a devida resolutividade, para que as ações da Saúde Mental possam ser 

desenvolvidas na Atenção Básica, é fundamental que haja a capacitação das 

equipes por meio de atividades permanentes, permitindo estratégias de cuidado que 

considerem as múltiplas determinações do processo saúde-doença e apoiem a 

superação do enquadramento medicalizante no cuidado à pessoa com transtornos 

mentais, proporcionando assim uma melhor resolutividade, assim será possível se 

concretizar um cuidado integral ao indivíduo portador de algum transtorno mental  

(GRYSCHEK; PINTO, 2015). 

Trabalhar com o usuário portador de transtorno mental requer romper com os 

próprios preconceitos, pois a visão que se tem quando se fala em doente mental 

está ligada a manicômio, agressão, medo e essa imagem é difícil de apagar posto 

que faz parte das raízes educacionais, no entanto os profissionais de saúde, para 

que possam exercer o comprometimento com o outro inerente à sua profissão, 

precisa adquirir um pouco de desprendimento para conseguir realizar um trabalho 

em prol desses usuários e seus familiares (RIBEIRO, et al., 2010). 

· Momento 04- Encontro com os profissionais enfermeiros: 

No dia 08/05/2020 realizou-se o encontro com os profissionais enfermeiros da 

ESF, mediante autorização da coordenação local, para a explanação do tema 

proposto, o encontro teve duração de 04:00 hrs. Obs.: Mediante cenário de 

pandemia por COVID-19, tomou-se todas as medidas necessárias afim de evitar a 

propagação do vírus, utilizando-se dos meios de prevenção, sendo estes, delimitar o 

número máximo de pessoas permitido, distanciar os profissionais, estabelecer o uso 

obrigatório de máscaras, e fornecer álcool em gel para higienização. O encontro 

realizado subdividiu-se em temáticas 01 e 02: 

Temática 01: Ao iniciar o encontro desejou-se boas-vindas aos profissionais, 

em seguida houve a explanação do título do trabalho de conclusão de curso 

denominado como: proposta de implementação da assistência em saúde mental na 

atenção básica em um município do meio oeste de Santa Catarina, após explanou-
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se o tema proposto para o encontro abordando os seguintes elementos: A Saúde 

Mental na Atenção Básica - O que pode ser entendido como uma intervenção em 

saúde mental - Exemplos de situações de risco em SM - Os indicadores do 

pagamento por desempenho a saúde mental para os anos de 2021 e 2022 -Os 

Instrumentos de Intervenção Psicossocial na Atenção Básica: Atendimento Individual 

(Acolhimento), grupos em saúde mental na AB, apoio do NASF, e o matriciamento. 

Temática 02: Realizou-se mesa redonda com os profissionais enfermeiros, 

acadêmica, e profissional do CAPS, convidada para discutir as dúvidas dos 

profissionais enfermeiros participantes, após discussão e exposição, por parte dos 

enfermeiros participantes, sobre suas dificuldades, anseios sobre a abordagem ao 

doente mental, neste momento apresentou-se aos enfermeiros o modelo de 

acolhimento (anexo A), em seguida realizou-se uma dinâmica com os profissionais 

enfermeiros,  proporcionando um momento reflexão sobre situações vivenciadas no 

dia-a-dia relativo ao cuidado em saúde mental, questionando-lhes sobre fatos que 

ocorreram, o que mais lhes chamou a atenção, como reagiram diante do que 

vivenciaram e por fim levantou-se as dificuldades ao realizar o acolhimento? Diante 

do que lhes foi questionado as falas foram as seguintes abordadas no quadro 4. 

Quadro 4: Situações vivenciadas no dia-a-dia do enfermeiro relativo ao cuidado em saúde mental 

 

Enfermeiro A 

 

 
Não participou de encontro. 

 
 
 
 

Enfermeiro B 

‘’Possuo um paciente de saúde mental egresso 
de internação, sempre que vem a unidade exige 
atendimento imediato, faz ameaças, e utiliza tom 
de voz alterado, algumas das vezes insinuando 
portar uma arma, como medo e receio atende-
mos o imediatamente para que possa se acalmar 
e evitar maiores transtornos. ’’  

Enfermeiro C 

 

Não recordou de nenhum fato que ocorreu. 

 
 
 
 
 

Enfermeiro D 

‘’ Comigo aconteceu um fato relacionado a um 
paciente de transtorno mental, ‘’ela’’ encontrava-
se em surto e estava quebrando todos os móveis 
e computadores da recepção, a recepcionista 
correu me comunicar assustada, ao me deparar 
com a situação senti medo e receio do que fazer 
ou falar naquela hora, agindo por impulso fiz um 
elogio ao brinco da paciente, que na mesma 
hora parou de quebrar, e veio até a mim para 
conversar, mantendo-se mais calma.’’ 

Fonte: O autor, (2020). 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (2010), há uma ideia errônea e 

difundida por parte dos profissionais, usuários e familiares, de que todas as 

intervenções de saúde mental são sofisticadas e só podem ser executadas por 

pessoal altamente especializado. 

Mas, no entanto, diante desta dinâmica com os profissionais foi possível 

perceber, trabalho em grupo ao usuário com transtorno mental não requer ser 

realizada apenas por um especialista, pode ser realizada por qualquer profissional 

da saúde deste que haja um planejamento para a devida condução do grupo. 

Para que sejam efetivados o acolhimento e a assistência das demandas de 

saúde mental na AB, é primordial que os enfermeiros possam compreender as 

fragilidades da AB e possuam um olhar crítico acerca dessas demandas podendo 

assim viabilizar a implementação de estratégias para a reestruturação da RAPS 

gerando uma integralidade das ações e permanência dos indivíduos no território 

(SILVA, et al., 2019).  

· Momento 05- Feedback do encontro com os profissionais enfermeiros: 

Após duas semanas da reunião elaborou-se um feedback do encontro com os 

profissionais enfermeiros participantes, ilustrado em apêndice C, afim de obter suas 

percepções sobre o cuidado em saúde mental através da AB, diante deste contato 

as falas foram as seguintes, apresentadas no quadro 5: 

Quadro 5: Percepções do profissional enfermeiro sobre o tema abordado 

 
 
 
Enfermeiro B 

‘’A proposta deste trabalho foi de suma impor-
tância, o tratamento a doentes em saúde mental 
sempre envolve dúvidas, receios, neste dia pude 
aprender mais sobre como atender este paciente 
na unidade básica e poder conversar com profis-
sionais que tem conhecimento nesta área e ex-
periência de vivencia e sempre muito proveitoso’’  

 
 
 
Enfermeiro C 
 

‘’ O assunto foi muito bem explanado consegui-
mos entender como devemos trabalhar com este 
paciente de saúde mental, ficou claro que a me-
lhor forma de se aproximar ‘’deles’’ é através de 
grupos, dinâmicas, conversas para que se sin-
tam seguros e acolhidos pela equipe também foi 
possível compreender que os profissionais do 
CAPS também enfrentam problemas e dificulda-
des no dia-a-dia com os pacientes de saúde 
mental’’ 

 
 

             Enfermeiro D 
 

‘’ O encontro foi instrutivo porque tivemos a 
oportunidade de sanar nossas dúvidas, foi nos 
mostrado como lidar com as dificuldades no 
atendimento do paciente em saúde mental no 
dia-a-dia da unidade básica, reforçou-se a impor-
tância do vínculo, da equipe multidisciplinar, e 
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das reuniões de matriciamento de como são 
fundamentais para que consiga ter maior êxito 
na abordagem desses pacientes e seus familia-
res, o encontro foi bem proveitoso pois também 
pudemos ouvir relatos de experiência de um 
profissional especialista que trabalha diretamen-
te com este público’’ 

 
Fonte: O autor, (2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do movimento da Reforma Psiquiátrica observou-se um grande 

avanço no âmbito da saúde mental, em diretrizes mais recentes do Ministério da 

Saúde, é possível identificar que a Atenção Primária em Saúde é primordial para a 

assistência em saúde mental. Desta maneira, a Estratégia da Saúde da Família 

torna-se viável para a efetivação de ações que envolvam acolhimento, cuidado e 

trocas sociais, não somente utilizando a articulação com a rede, em serviços 

específicos de saúde mental, entende-se que através da aos profissionais da saúde 

da família no âmbito da saúde mental, será possível obter respostas efetivas que 

atendam, de modo integral, todas as pessoas em sofrimento psíquico.  

Através de relatos dos profissionais constataram-se diversas dificuldades para 

a efetivação do atendimento ao usuário de Saúde Mental através da Atenção Básica, 

foi possível pontuar quais as principais lacunas que ainda existem nesses serviços, 

puderam-se observar as limitações para a efetivação do acolhimento para essas 

demandas, as dificuldades de abordagem e manejo na elaboração de grupos em 

SM, e o déficit no sistema de referência e contrarreferência com os demais serviços. 

O encontro com os profissionais mostrou-se como elemento de importante 

relevância para o cuidado, que até então estava sendo apontado como obstáculo 

para a construção de práticas integradas das demandas em Saúde Mental, a partir 

deste, os profissionais puderam ter a oportunidade de discutir seus anseios, refletir 

as demandas existentes no município e buscar alternativas para que se efetive o 

atendimento em Saúde Mental. 

Evidencia- se que as capacitações para os profissionais são escassas e que 

mesmo com a Política Nacional de Educação Permanente, não se há efetividade 

dessas atualizações, e capacitações às equipes de saúde e que as demandas 

diárias requerem uma inovação constante e que muitas vezes se tornam difíceis de 

executar as atribuições que são determinadas para a ESF. 

Diante da complexidade para implantar Equipe Multiprofissional de Atenção 

Especializada em Saúde Mental (AMENT), relatada pela gestão municipal, referindo 

que para a efetivação deste serviço, houve exigências do Ministério da Saúde, 

como: município ter leito hospitalar em psiquiatria, gerando assim discussões 

gerenciais entre as coordenações das instituições do município, não havendo acordo 

entre ambas, a proposta tornou-se inviável, entende-se que no contexto da nova 
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política em saúde mental, a implantação do ambulatório de saúde mental, poderá 

prestar assistência em um nível secundário, exercendo uma clínica que singulariza o 

sujeito nas diferentes modalidades de cuidado ofertadas, atendendo a uma 

determinada clientela que lhe é própria, podendo também coincidir com o público 

adscrito às ESF. Sendo assim o ambulatório poderá ser um local onde um trabalho 

clínico e psicoterápico, pode ser feito com uma clientela que dele pode se beneficiar 

por um período de tempo. 

O estudo viabilizou uma mudança na assistência às pessoas com demandas 

de saúde mental na AB, através das fragilidades encontradas no levantamento 

situacional do município, tornou-se possível propor a implementação de 

intervenções que pudessem proporcionar o aperfeiçoamento da assistência de 

enfermagem ao público de saúde mental no campo da AB, tendo  em vista, foram 

mencionadas estratégias para que gerasse a melhoria do acolhimento a essa 

demanda no município, o que se almeja é que a enfermagem se mostre atuante no 

acolhimento, assistência e acompanhamento das demandas de saúde mental, e que 

através de um trabalho interdisciplinar, possa contribuir para transformar as UBS em 

serviços resolutivos e eficazes para esse público. 

As principais limitações da pesquisa foram, o número limitado de encontros 

com os profissionais enfermeiros, e profissionais do NASF, relacionado ao 

(DECRETO Nº 506, DE 12 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Corona vírus e estabelece outras providências). 

Tendo em vista a complexidade envolvida no tema, torna-se necessário que 

novos passos sejam dados, bem como novas experiências de integração da Saúde 

Mental e da Saúde da Família, de modo a permitir à garantia do acesso e da 

continuação do cuidado integral aos usuários de saúde mental, neste contexto 

deixa-se como sugestões de pesquisas futuras, o auxílio na elaboração e execução 

de grupos em SM, e o cadastramento do município para a implantação da Equipe 

Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENTS). 

Quanto as ESF, devemos reconhecer que o trabalho real das suas equipes 

demonstra, cotidianamente, que os profissionais se deparam com problemas de 

“saúde mental”. Assim, por estarem mais próximos das famílias e dos recursos da 

comunidade, as equipes da ESF constituem um recurso estratégico para o 

enfrentamento de agravos vinculados, por exemplo, ao uso abusivo de álcool e 
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drogas, mas também e especialmente, às diversas formas de transtorno psíquico. 

Observamos que a melhor estratégia para se conseguir êxito na assistência 

ao doente mental na ESF é o investimento na qualificação dos profissionais através 

de educação e capacitação permanente nesta área. 

Através deste estudo observou-se que a efetivação do cuidado ao paciente de 

saúde mental através da atenção básica, é de extrema importância, pois torna-se 

um recurso que potencializa o cuidado, proporcionando autonomia e o resgate do 

lugar social desta pessoa, resgatando a singularidade, fortalecendo laços sociais e 

investindo na força do território como alternativa para a reabilitação social.  
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APÊNDICE B – Ilustração de encontro com os profissionais enfermeiros da ESF 
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APÊNDICE C– Ilustração do feedback de encontro com os profissionais enfermeiros 
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ANEXO A- Modelo prático de acolhimento (formulário de acolhimento) 
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ANEXO B- Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos 

 

 

 

 



64 

ANEXO C- Parecer consubstanciado do CEP
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ANEXO D- Solicitação para palestra aos profissionais enfermeiros 
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ANEXO E– Termo de consentimento livre e esclarecido e termo do uso de imagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO– Maiores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 

humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 

pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: PROPOSTA DE EFETIVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL NA 

ATENÇÃO BÁSICA EM UM MUNICIPIO DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA  

 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 6  

Patrocinador da pesquisa: Nenhum 

Instituição onde será realizado: Secretária Municipal de Saúde e Unidade Básica de Saúde 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Lorete Ap. Braun e Ana Rosa Rodrigues da Silva 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 

isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 
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3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Ana Rosa Rodrigues da Silva 

Profissão: Estudante   

Endereço: Lebon Régis-SC 

Telefone: (49) 988152271 E-mail: 100porcentoanarosa@bol.com.br 

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

 - Objetivo Geral: Propor a efetivação de intervenções na assistência ao usuário com transtorno 

mental na Atenção Básica.  

 

- Objetivos Específicos: 

Propor projeto para implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada 

em Saúde Mental (AMENT);  

• Identificar as dificuldades que os profissionais da atenção básica apresentam para    

efetuar o cuidado ao usuário com sofrimento psíquico;   

• Descrever as atribuições da Atenção Básica no cuidado à saúde mental;  

• Estruturar o processo de cuidado ao paciente com transtorno mental.  

 

2. O procedimento para coleta de dados:  
Encontros e anotações de falas, observações para descrição posterior.  

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): implementação da proposta; 
 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante da pesquisa é (são): Não há 
risco previsível, porém poderá ocasionar-lhe a um possível desconforto psicológico com re-
lação à entrevista. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos previsí-
veis.  

Não haverá medidas de proteção. 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 
desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
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7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma com-
pensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o 
pesquisador ficará como responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir 
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam di-
vulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com ende-
reço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que entender 
necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação 
no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 

(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

_________________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 

 

 

 

Testemunha: 
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________________________________  

Nome:  

 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 

RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo 

sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá 

proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na 

última página do referido termo. 

 

Fonte: Arquivos de documentos da UNIARP. 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM   

Eu,                                                                                              , portador(a) do RG n.º 

___________, inscrito(a) no CPF sob o n.º_____________________, residente na 

Rua ___________________________ n.º ____, (cidade) – (estado), AUTORIZO o 

uso de minha imagem em fotos, sem finalidade comercial, para ser utilizada no 

trabalho de conclusão de curso. 

A presente autorização abrangendo o uso da minha imagem nas fotos acima 

mencionada é concedida a título gratuito.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 

descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 

ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma.   

Local e data: _____________________________________________  

Assinatura: _________________________________   

Telefone para contato: (___) ___________________   

(Obs.: Cada pessoa que aparecer na filmagem deverá assinar um termo como este)  


