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Introdução: A saúde mental é uma temática de contexto amplo. Atualmente a discussão desta 

temática está se tornando cada vez mais comum no âmbito dos profissionais de saúde, embora 

esteja acontecendo em passos curtos e lentos, o que corrobora com a ideia de escassez de 

conhecimento sobre tal temática pelos referidos profissionais dessa área1. A depressão em 

trabalhadores de saúde pública ainda é um fator que se esconde por trás de todo um sistema e 

tem evoluído continuamente, junto com suicídios de atuantes de equipes de enfermagem. A 

exposição cotidiana a estímulos externos (físicos e mentais) como a complexidade do 

trabalho, a inexistência de condições laborais ideais, ambientes insalubres, cuidados a 

pacientes graves e com risco de morte, exigências de familiares, além de conflitos internos e 

cobranças administrativas, tornam muitas vezes o campo de trabalho da equipe em campo de 

batalha em todos os sentidos. Nesse cenário, o cotidiano do profissional da equipe de 

enfermagem se torna carregado de tensões sociais e psíquicas que fazem parte do exercício de 

sua profissão e interferem no seu próprio bem-estar e vida pessoal. O contato próximo e 

recorrente com situações graves de sofrimento e degradação humana são sempre complexos e 

pouco conhecidos para a maioria dos profissionais da saúde que não são da área psiquiátrica, 

tornando o trabalho ainda mais penoso². A enfermagem aparece no rol de profissões com 

maior vulnerabilidade para o comportamento suicida. Às características da profissão, somam-

se a depressão, o alto nível de exaustão emocional, a sobrecarga de trabalho e a baixa 

realização pessoal. O risco aumenta em ambientes insalubres, com condições precárias, 

presença de conflitos internos e exigências da instituição e familiares dos pacientes. 

Experiências estressantes podem tornar os sintomas de ansiedade e depressão ainda mais 

graves³. Diante deste cenário, torna-se fundamental conhecer os próprios limites e tentar 

manter uma vida equilibrada. Objetivos: Relatar as fragilidades/vulnerabilidades dos 

profissionais diante da assistência em saúde na Atenção Primária em Saúde (APS) à pacientes 

com doença mental. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido por cinco acadêmicos de enfermagem a partir da disciplina Estágio Curricular 

Obrigatório em Saúde Mental, vinculado ao curso de Enfermagem de uma faculdade privada 

do nordeste paraense. A experiência foi realizada a partir da observação de equipes de saúde, 

formada por uma enfermeira e quatro Agentes comunitários de saúde (ACS), durante visitas 

domiciliares a pacientes de saúde mental. As atividades foram realizadas em duas Estratégias 

Saúde da Família (ESF), localizadas na cidade de Castanhal-PA, durante os meses de 

Setembro e Outubro de 2019. Foram realizadas sete visitas domiciliares, destacando três 

visitas, as quais estavam relacionadas a casos com situações de risco por serem em áreas de 

periferia do município. Nas intervenções foram utilizadas anamnese dos pacientes e 

tecnologias leves como rodas de conversa, mantendo o foco na saúde mental dos pacientes. A 

primeira paciente residia em uma estrutura que se relacionava a situação de “abandono”, 
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moravam com ela seus dois filhos; seu caso era de diagnóstico psiquiátrico de síndrome do 

pânico e depressão pós-parto; seu filho mais velho possui autismo. Durante a anamnese foi 

descoberto uma nova gestação. Cada gestação da paciente possui um pai diferente. A referida 

faz uso de medicação para dormir e manter o controle emocional. A enfermeira iniciou o pré-

natal, estando a paciente com oito semanas de gestação. O segundo caso foi de uma criança, a 

qual reside em um local de aparência humilde, que não foi diagnosticada com nenhuma 

doença mental, porque sua genitora resiste à ideia de que seu filho possa ter algum transtorno, 

não permitindo que a equipe de saúde possa dar qualquer tipo de hipótese de doença mental. 

Durante a consulta de enfermagem foi verificado que o menor não apresenta características de 

outras crianças de sua faixa etária, fazendo com que a mãe possuísse atitudes de afastá-lo de 

outros menores de sua idade. A genitora foi orientada quanto a importância da consulta com a 

psicóloga e o acompanhamento da equipe de enfermagem na ESF, sendo perceptível a 

resistência às orientações fornecidas. O terceiro caso foi de um homem com diagnóstico 

psiquiátrico de depressão. Conforme sua mãe, o paciente está sem trabalhar, se recusa a fazer 

uso de medicação, possui problemas com álcool e some por semanas e até mesmo meses. O 

paciente foi orientado sobre a importância do acompanhamento psicológico, sobre atividades 

diárias que ajudariam e melhorariam a estima durante o dia-a-dia com base em conhecimentos 

científicos de enfermagem. Após as visitas, houve rodas de conversas entre a professora e os 

acadêmicos de enfermagem participantes da ação. Resultados: Durante as visitas foram 

notórias a preocupação excessiva e a exaustão da equipe em função das realidades 

presenciadas e a resistência dos pacientes quanto à presença, acompanhamento e orientações 

dos profissionais de saúde. Também foi observado o comportamento da equipe de saúde em 

relação ao meio em os pacientes estão inseridos: cenários marcados por miséria, pobreza e 

falta de saneamento básico. Verificou-se, desse modo, a importância da presença de uma 

equipe multiprofissional e, principalmente, a necessidade de amparo psicológico da equipe 

antes da assistência domiciliar. Apesar da difícil realidade, percebeu-se a manifestação 

solidária da equipe de saúde em relação a ajudar os pacientes em suas necessidades materiais, 

tais como arrecadação de alimentos e rifas, permitindo a geração de esperança na comunidade 

e aos pacientes em situações precárias. Conclusão: Os resultados encontrados apontam a 

necessidade de um acompanhamento psicológico não só com pacientes, mas também com a 

equipe de saúde. A formação continuada, especificamente, dos profissionais de enfermagem 

no campo da saúde mental se impõe como condição necessária ao desenvolvimento 

satisfatório do trabalho da equipe. Além da competência técnico-profissional, há necessidade 

de uma sensibilidade humana e compromisso social gerador de vida e esperança, pois o 

paciente tratado pelas equipes de saúde, não são apenas seres vivos, mas seres humanos com 

história e identidade capaz, inclusive, de interferir em seu bem-estar. 
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