
AS POSSIBILIDADES E DIFICULDADES DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL SOB A 

PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Nayara Gomes Braga¹; Nathália Sigilló Cardoso¹, Maria do Carmo Gullaci Guimarães Caccia-Bava². 

 

¹Alunas do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

USP. 

²Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – USP. 

 

Introdução: Os princípios norteadores de trabalho da saúde da família ratificam os valores da reforma 

psiquiátrica, pois adotam como referenciais comuns a integralidade da atenção, a ampliação do conceito 

de saúde-doença pela compreensão da determinação social da saúde, a interdisciplinaridade do cuidado, a 

inclusão do sujeito na sociedade e seu exercício da cidadania. Esse alinhamento conceitual reforça a 

potência da atenção primária à saúde (APS) para atuar com a saúde mental de forma articulada aos 

especialistas. Entretanto, há questões a serem enfrentadas para se ofertar um cuidado mais efetivo em 

saúde mental. Objetivo: caracterizar o cuidado oferecido em saúde mental pela visão das equipes de 

atenção primária de um município de pequeno porte, na perspectiva da construção da coordenação do 

cuidado em saúde mental. Material e Método: Trata-se de estudo descritivo e exploratório que teve como 

campo uma cidade de pequeno porte do interior do estado de São Paulo. Para a coleta utilizou-se a 

entrevista semiestruturada aplicada a um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e 

um agente comunitário de saúde (ACS), de cada unidade de APS, em um total de oito que aceitaram 

participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo 

seguiu as determinações éticas da Resolução 466/2012. O material foi analisado pela técnica de Análise 

de Conteúdo, modalidade temática. Os resultados preliminares enfocam a equipe de uma unidade básica 

de saúde (UBS) e de uma equipe de estratégia de saúde da família (ESF). As falas de ambas as equipes 

apontaram que a APS pode e deve ser capaz de acolher a pessoa em sofrimento psíquico em um primeiro 

momento, e só então encaminhá-la para a especialidade, se necessário. Ambas relataram ofertar, além do 

atendimento clínico, campanhas sazonais e grupos de prevenção de agravos e promoção de saúde, 

juntamente com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Apesar de se proporem a 

realizar um trabalho semelhante, foi possível apreender diferenças no modo do “como fazer” o trabalho. 

Quanto ao trabalho da UBS, percebeu-se que nem todos participam das práticas ofertadas, como ilustra a 

seguinte fala, “Só eu. Eu tento passar mas o pessoal daqui também não tem muito interesse de 

participar” E1. E, por vezes, alguns profissionais relataram desconhecer ou não ter interesse em algumas 

ações oferecidas. Percebe-se que o trabalho é feito de forma mais individualizada, sem articulação e 

engajamento dos membros da equipe. Já o trabalho da ESF tendeu a ser realizado conjuntamente pela 

equipe. Participam dos grupos, fazem visita domiciliar compartilhada com o NASF, trocam informações 

sobre os usuários que acompanham, principalmente em reuniões com a própria equipe e com a equipe do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Percebeu-se da ESF responsabilidade compartilhada com os 

serviços especializados para proporcionar a coordenação e integralidade do cuidado do usuário, como 

ilustra a fala, “Volta na visita e pergunta para o paciente se a pessoa procurou, como foi, se foi agendado 

uma consulta, uma triagem, o que aconteceu” ACS6. Já a UBS, apesar de identificar dificuldades no que 

se refere à continuidade do cuidado após referenciar o usuário para o serviço especializado, parece 

considerar não ser atribuição específica do trabalho das UBS acompanhá-lo e nem realizar visitas 

domiciliares. Discussão: Embora envolvam-se na realização de atividades semelhantes, como o 

reconhecimento do cuidado a ser oferecido em saúde mental e as propostas de grupos e ações de 

prevenção de agravos e promoção de saúde, há uma discrepância no modo de trabalho na UBS e na ESF. 

Pondera-se que o cuidado compartilhado entre as equipes de APS e os serviços especializados qualifica o 

trabalho na saúde mental, uma vez que este demanda a interação em rede de pessoas e serviços, 

consonantes com a proposta de integralidade do cuidado requerida com a complexidade inerente a esse 

campo.   
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