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Introdução: Dentre as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 

organização de redes de atenção psicossocial, destaca-se a oferta de tratamento na atenção 

primária e a organização de ações em saúde mental no contexto comunitário. A saúde mental 

é uma parte integrante e essencial da saúde⁽¹⁾. A constituição da OMS afirma: “saúde é um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença 

ou enfermidade” ⁽¹⁾. Uma implicação importante dessa definição é que a saúde mental é mais 

do que a ausência de transtornos mentais ou deficiências. No Brasil, tem-se como modelo de 

atendimento em saúde mental a atenção com base comunitária e territorial que objetiva a 

diminuição de internações e atendimentos na atenção terciária, priorizando os serviços de 

atenção primária⁽²⁾. Percebe-se assim que no Brasil tem-se como ideal o atendimento ao 

portador de transtorno psíquico realizado prioritariamente no serviço de atenção básica, o que 

leva a refletir sobre a importância deste serviço na saúde pública, da atuação do enfermeiro e 

seu conhecimento na assistência ao paciente com transtorno mental. Como se sabe a demanda 

de atendimentos em saúde mental é grande, cerca de 10 a 12% da população necessita de 

cuidados em saúde mental e em torno de 3% da população necessita de cuidados contínuos 

nesta área⁽²⁾. Objetivos: Analisar e reconhecer as principais dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros na situação da saúde mental na atenção primária, identificando as principais 

dificuldades na assistência. Métodos: Estudo exploratório descritivo, realizado através de 

uma busca bibliográfica junto a diferentes banco de dados, visando identificar as dificuldades 

enfrentadas pelo enfermeiro na assistência primária com o portador de transtornos mentais 

Utilizaram-se para a busca os descritores dos assuntos: Atenção Primária; Enfermagem e 

Saúde Mental. Os trabalhos foram selecionados por meio dos seguintes critérios: artigos na 

íntegra e que atendiam ao tema proposto, idioma de publicação em português e publicação 

dentro do período proposto, ou seja, entre os anos de 2010 a 2018, sendo selecionado 15 

artigos. De posse do material para análise, seguiram-se as etapas de leitura exploratória e 

reconhecimento dos artigos que interessavam à pesquisa; em seguida, leitura seletiva, com 

escolha do material que, de fato, atendesse os objetivos da pesquisa. Após as etapas citadas, 

realizou-se a leitura completa de cada artigo pré-selecionado e a categorização dos artigos 

frente às temáticas abordadas, foram excluídas 05 (cinco) publicações que não apresentavam 

estudos de acordo com a temática estudada. Sendo assim, foram selecionados 10(cinco) 

artigos que atendiam aos critérios de seleção. Por fim, para a análise dos dados foi feita pela 

identificação das principais dificuldades dos enfermeiros. Resultados e Discussão: Com base 

em todos os artigos que foram analisados e estudados, foi possível avaliar vários fatores que 

desencadeiam uma assistência primária deficiente se levado em comparação com o que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde. Uma das principais dificuldades foi sobre a 

Dificuldade na utilização de um modelo assistencial sem a perpetuação do modelo biomédico. 

A medicalização, hospitalização e persistência do modelo biomédico foram alguns dos 

tópicos que mais se fizeram presentes, o que mostra que embora haja uma atual tentativa de 
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transformação do modelo de atenção à saúde mental, ainda persiste um modelo de saúde que 

se tornou antiquado perante a reforma psiquiátrica e outros tantos movimentos⁽³⁾. A atuação 

do profissional enfermeiro no Programa de Saúde da Família (PSF) deveria ser usado como 

uma estratégia para a implementação da reforma psiquiátrica, visando a mudança dos modelos 

de atenção através da vigilância, prevenção e promoção de saúde. O cuidado deve estar 

focado na pessoa e não na doença, com o apoio de familiares que, concomitante a esse novo 

modelo de atenção, devem ajudar o usuário fragilizado a encontrar recursos saudáveis, desta 

forma evitando a internação. Contudo, há uma grande dificuldade de desenvolvimento de 

ações no âmbito social. Embora sejam poucas essas ações, as que existem exigem um 

domínio específico dos profissionais em saúde mental⁽⁴⁾. A falta de preparo seja ele emocional 

ou profissional por parte dos trabalhadores da atenção primária para lidar com saúde mental 

foi outro fator bastante encontrado nos trabalhos científicos. Este seria um dos principais 

entraves para o pleno cuidado dos pacientes com transtorno mental e também para o 

desenvolvimento do modelo preconizado pelo ministério da saúde. Existe a necessidade da 

adaptação aos parâmetros de atendimento preconizados pela reforma psiquiátrica, todavia 

para que isso se concretize é necessário que o profissional também esteja capacitado para isso. 

Estudos apontam uma das ferramentas que atualmente tem sido utilizada na tentativa de 

aperfeiçoar o atendimento destes profissionais é o apoio matricial que consiste no auxílio de 

outros profissionais e especialistas à equipe de referência para que ela possa estar capacitada a 

assistir seus pacientes sem a necessidade do encaminhamento ao especialista, o que acaba por 

inverter o sistema tradicional de encaminhamentos⁽⁵⁾. Conclusão/Considerações Finais: 

Portanto fica evidente a necessidade do incentivo na formação das equipes para que os 

profissionais enfermeiros possam aprender sobre o cuidado à saúde mental e sentirem-se 

seguros quanto a essa prática para que por fim, desprovidos da insegurança tenham todas as 

ferramentas necessárias para inserir em suas rotinas a assistência ao doente com transtorno 

psíquico. Além disto, acredita-se que a partir do momento em que a equipe estiver capacitada 

para tratar a saúde mental e ciente desta problemática, suas relações entre a própria equipe e, 

principalmente, entre a equipe e o restante de sua rede de apoio irão se aperfeiçoar. Acredita-

se que se o trabalhador tem consciência de suas responsabilidades e potencialidades frente a 

tais situações, poderá resolvê-las com mais eficiência no que lhes compete, delegando menos 

trabalho ao serviço terciário. Sendo assim, para finalizar, propõe-se uma constante reflexão 

sobre os modelos nacionais vigentes para que se promova cada vez mais uma atenção integral 

acessível a qualquer demanda de saúde mental na atenção básica. 
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