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Simão C. As competências dos enfermeiros que atuam na Atenção Primária à Saúde 

do Brasil no âmbito da Saúde Mental: uma revisão de escopo [Dissertação]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, 2019. 

RESUMO 

Introdução: Nas últimas décadas tem se preconizado a necessidade de 

estreitamento entre os serviços de Atenção Primária à Saúde e a Saúde Mental, os 

quais devem dispor de serviços e profissionais capazes de lidar com a maior parte 

dos problemas de saúde da comunidade. Dentre esses profissionais está o enfermeiro 

do qual se espera conhecimento e competências que lhes permitam atuar frente as 

demandas saúde mental no território. Identificar e mapear as intervenções de 

enfermagem em saúde mental nos cenários da APS constitui-se no primeiro passo 

para  assegurar a inserção e efetividade de suas intervenções no cuidado em saúde 

mental no âmbito da APS. Objetivo: Identificar e mapear as competências em saúde 

mental do profissional enfermeiro que atua nos serviços da Atenção Primária à Saúde 

no Brasil. Método: Trata-se de uma revisão de escopo ,com busca realizada nas 

principais bases de dados MEDLINE (PubMed), CINAHL, Bancos de Dados da JBI de 

revisões sistemáticas e Cochrane de pesquisas publicadas entre 2001 a 2019 em 

Português, Inglês e Espanhol sobre as competências em saúde mental do profissional 

enfermeiro que atua nos serviços da Atenção Primária à Saúde no Brasil. Os critérios 

de inclusão foram os estudos que incluíram enfermeiros, e/ou outros profissionais, 

desde que evidenciassem as competências do enfermeiro de APS em saúde mental. 

A extração de dados ocorreu por meio de uma ferramenta especificamente 

desenvolvida para esse fim. Resultados: Foram identificadas 11.450 publicações; 

sendo incluídos na revisão 85 estudos. O maior número de publicações foi nos 

periódicos brasileiros. As intervenções do enfermeiro em saúde mental na APS estão 

restritas em acolher o usuário, e encaminhá-lo para o profissional médico e/ou para 

os serviços de saúde especializados. Esses dados corroboram com os achados que 

referem a falta de conhecimento dos enfermeiros em utilizar ferramentas de 

intervenção em adventos provenientes da saúde mental. Conclusão: O enfermeiro 

tem um amplo escopo de intervenções em saúde mental, porém a atenção 

psicossocial desse profissional está voltada ao modelo biomédico, por falta de difusão 

dessas ferramentas na APS. Há necessidade de novas pesquisas que comprovam a 

eficácia das intervenções, o que contribuirá na validação, e o reconhecimento 

terapêutico e autônomo do enfermeiro.  

 

Palavras–chaves: Enfermeiro. Competência Profissional. Atenção Primária À Saúde. 

Saúde Mental. Revisão.  



Simão C. The competencies of nurses working in Primary Health Care in Brazil in the 

context of Mental Health: a scope review [Dissertation]. São Paulo: School of Nursing, 

University of São Paulo, 2019. 

ABSTRACT 

Introduction: In recent decades, there has been a need for closer health services 

between Primary Health Care and Mental Health, which should have services and 

professionals able to deal with most health problems in the community. Among these 

professionals is the nurse whose knowledge and skills are expected to enable them to 

act in the face of mental health demands in the territory. Identifying and mapping 

mental health nursing interventions in PHC settings is the first step to ensure the 

insertion and effectiveness of their interventions in mental health care within PHC. 

Objective: To identify and map the mental health competencies of the professional 

nurse who works in Primary Health Care services in Brazil. Method: This is a scope 

review, searching the main MEDLINE (PubMed), CINAHL, JBI Databases of 

systematic reviews, and Cochrane databases of research published between 2001 and 

2019 in Portuguese, English and Spanish. The mental health competencies of the 

professional nurse who works in the Primary Health Care services in Brazil. Inclusion 

criteria were studies that included nurses and / or other professionals, as long as they 

evidenced the PHC nurse's competencies in mental health. Data extraction occurred 

through a tool specifically developed for this purpose. Results: 11,450 publications 

were identified; 85 studies were included in the review. The largest number of 

publications was in Brazilian journals. The mental health nurse's interventions in PHC 

are restricted to welcoming the user, and referring them to the medical professional 

and / or to specialized health services. These data corroborate the findings that refer 

to nurses' lack of knowledge in using intervention tools in mental health advent. 

Conclusion: The nurse has a wide scope of mental health interventions, but the 

psychosocial attention of this professional is focused on the biomedical model, due to 

the lack of diffusion of these tools in PHC. Further research is needed to prove the 

effectiveness of interventions, which will contribute to validation, and the therapeutic 

and autonomous recognition of nurses. 

Key words: Nurse. Professional Competence. Primary Health Care. Mental Health. 

Review. 

  



LISTA DE FIGURAS, QUADROS E TABELAS 

 

 

Figura 1 - Fluxograma PRISMA ScR (TRICCO et al., 2019) para inclusão de 
estudos na revisão – São Paulo, SP, Brasil, 2019 ................................. 31 

Figura 2 - Mapeamento das Intervenções em Saúde Mental que compete ao 
enfermeiro da APS no Brasil, São Paulo, 2019. .................................... 45 

 

Quadro 1 - Primeira Estratégia de Busca, realizada em novembro de 2017, e 
atualizada em abril de 2019 ................................................................... 32 

Quadro 2 - Segunda Estratégia de Busca, realizada em janeiro de 2019, e 
atualizada em abril de 2019 ................................................................... 32 

Quadro 3 - Bases de Dados, Estratégias de Buscas, Identificação e Seleção dos 
Estudos: 1ª e 2ª fase do estudo. ............................................................ 76 

Quadro 4 - Extração de Dados por meio da Ferramenta adaptada do SUMARI, 
 2019 ...................................................................................................... 82 

Quadro 5 - Lista de Estudos recuperados e excluídos com justificativa, 2019. ..... 130 

 

Tabela 1 - Visão geral dos Estudos Incluídos, segundo a extração de dados, São 
Paulo, 2019. ........................................................................................... 43 

Tabela 2 - Lista de Intervenções dos enfermeiros em Saúde Mental na Atenção 
Primária à Saúde no Brasil, São Paulo, 2019 ........................................ 49 

 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AM Apoio Matricial 

APS Atenção Primária à Saúde 

ASSIT Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test 

AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test 

BVS Biblioteca Virtual de Saúde 

CAPS Centros de Atenção Psicossocial 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

ESF Estratégia Saúde da Família 

JBI Joanna Briggs Institute 

NAPS Núcleos de Atenção Psicossocial 

NASF Núcleos de Atenção à Saúde da Família 

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 

PMAQ Programa Nacional de Melhoria e do Acesso da Qualidade da Atenção 
Básica 

PNAB Política Nacional da Atenção Básica 

PTS Projeto Terapêutico Singular 

RAPS Rede de Atenção Psicossocial 

RAS Rede de Atenção à Saúde 

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SRQ-20 Self- Reporting Questionnaire 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCI Terapia Comunitária Integrativa 

TMC Transtornos Mentais Comuns 

 

  



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

1.1 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL ............. 17 

1.2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA APS EM SAÚDE MENTAL ...................... 21 

1.3 COMPETÊNCIA PROFISSIONAL .................................................................. 23 

2 OBJETIVOS .......................................................................................................... 27 

2.1 OBJETIVO GERAL ......................................................................................... 27 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................... 27 

3 METODOLOGIA ................................................................................................... 29 

3.1 ESTRATÉGIAS DE BUSCAS ......................................................................... 30 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ........................................................................... 33 

3.3.1 Tipos de participantes .......................................................................... 33 

3.3.2 Conceito ............................................................................................... 34 

3.3.3 Contexto ............................................................................................... 34 

3.3.4 Tipos de Estudo ................................................................................... 34 

3.4 EXTRAÇÃO DE DADOS ................................................................................ 35 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................... 35 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................ 37 

5 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 60 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 62 

APÊNDICES ............................................................................................................. 67 

 

 



1 introdução 



Introdução 14  

1 INTRODUÇÃO 

A Saúde Mental no Brasil iniciou seu processo de mudanças com a Reforma 

Psiquiátrica, na década de 1970; nesse período, concomitantemente, a população 

estava discutindo a Reforma Sanitária. A articulação de movimentos sociais criticava 

o modelo hospitalocêntrico, além de propor mudanças na gestão de práticas de saúde, 

equidade e universalidade dos serviços. 

Na mesma década, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1975) propôs as 

ações em saúde mental no nível da Atenção Primária à Saúde (APS), com o objetivo 

de ampliar o acesso das pessoas com transtornos mentais, aos serviços de saúde 

comunitários, com a adequação e a articulação dos cuidados próximos à comunidade. 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira seguiu a tendência de outros países, como 

Inglaterra, França e Itália, que estavam desinstitucionalizando os pacientes com 

transtornos mentais, por meio da implantação de serviços comunitários, com a 

finalidade de romper o tratamento manicomial (AMARANTE, 2011). 

Em meio às denúncias da indústria da loucura, ao financiamento de 

confinamentos humanos e aos degradantes  hospitais psiquiátricos, considerados 

insalubres e sem finalidade terapêutica, ocorreu a I Conferência de Saúde Mental. Na 

ocasião, com participação ativa de trabalhadores, usuários, familiares e sociedade 

civil, se propôs a reorganização na assistência psiquiátrica (RIGOTTI et al., 2016). 

Nesse período, a organização da sociedade civil, por meio dos movimentos 

sociais, conquistou o direito universal e a democratização da saúde. Com a 

promulgação da Constituição Federal, deu-se a origem do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Dentre os seus princípios organizativos está o controle social, representado 

pelos Conselhos de Saúde, que tem papel importante na construção de políticas 

públicas, na participação da sociedade e no controle social (BRASIL, 1988). 

Apesar da supremacia dos hospitais psiquiátricos, foram implantados os 

Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), nos municípios de São Paulo e Santos, 

ampliando as possibilidades de atender os pacientes portadores de transtornos 

mentais, por equipes de profissionais que ali atuavam, sem necessidade de 

internações (BRASIL, 2005). 
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A consolidação de políticas públicas, com proposituras de mudanças para a 

saúde mental, ocorreu após o Brasil assinar a Declaração de Caracas, firmando o 

compromisso de reestruturar a assistência psiquiátrica, por meio da implantação de 

serviços de saúde interligados à APS, assegurando uma assistência comunitária e 

territorial (CARACAS, 1990). 

O Brasil e os demais países da América Latina estavam de acordo com a 

propostas de inserir a reabilitação psicossocial e desistitucionalizar as pessoas com 

transtornos mentais. Nessa ocasião, assinaram o tratado para o cumprimento das 

metas no tocante a reabilitação psicossocial, e na ampliação de serviços extra 

hospitalares (CARACAS, 1990). 

O país que tem em sua Constituição assegurada para todos os cidadãos, o 

acesso a saúde como universal, integral e com equidade social, teve precisão em 

aprovar uma lei para que as pessoas com transtornos mentais fossem reconhecidas 

socialmente. Por esse motivo, foram necessários debates e discussões sobre o texto, 

que desistitucionalizava os tratamentos psiquiátricos, por meio da regulamentação 

das internações psiquiátricas e a reabilitação psicossocial. Então, após permanecer 

por mais de uma década em tramitação no Congresso Nacional, a lei, idealizada por 

Paulo Delgado, foi aprovada após alterações e flexibilizações das ideias iniciais 

(BRASIL, 2005). 

Podemos afirmar que a publicação da Lei n.º 10.216, em 6 de abril de 2001, foi 

um marco na assistência às pessoas com problemas mentais e/ou aos usuários de 

álcool e outras drogas, assegurando-lhes o direito de autonomia, liberdade e exercício 

da cidadania. A lei promove a equidade e a inclusão social, por meio do enfrentamento 

de estigmas e preconceitos, e desafia os serviços a minimizá-los durante a assistência 

prestada em cada nível de atenção (BRASIL, 2001). 

Com isso, houve a implantação e a regulamentação dos Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS) e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para que uma 

pequena parte dos recursos financeiros fosse destinada para manter as equipes de 

saúde mental. Com a regulamentação, foi incentivada a implementação de NAPS e 

CAPS em outras localidades do território nacional (BRASIL, 2005). 

A ampliação dos CAPS legitimou o direito das pessoas com transtornos 

mentais graves e dos usuários de álcool e outras drogas, por equipes 
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multidisciplinares, por meio da reabilitação psicossocial (assistência individualizada ou 

em grupos terapêuticos), sendo esse usuário protagonista do seu cuidado (BRASIL, 

2002). 

Paralelamente, a APS vinha sendo reconhecida por atender à população mais 

vulnerável e empobrecida, em atendimentos individuais ou em ações de promoção e 

prevenção à saúde, por meio de campanhas envolvendo a comunidade. As Políticas 

de Saúde eram promulgadas com o objetivo de substituir os modelos assistenciais 

existentes, organizando os diferentes níveis de atenção (BRASIL, 2010). 

A concepção curativista mudou com a inserção das Equipes do Programa 

Saúde da Família, devido à reorientação das práticas assistenciais voltadas à 

resolutividade, à integralidade e à longitudinalidade do cuidado, pelo acesso universal 

(CAIXETA; MORENO, 2009). 

Apesar das desigualdades e iniquidades do território brasileiro, o país segue 

um modelo hegemônico na saúde, hierarquizado, dentro das características regionais 

e descentralizado, que atende as demandas dentro da sua realidade local.  

A territorialização é ideal para promover intervenções em saúde mental, por 

manter as equipes imersas na comunidade, com estreitamento de vínculo, na 

perspectiva do processo saúde-doença, ampliando o olhar para o contexto familiar. 

Os reflexos das mudanças após a Reforma Psiquiátrica, ocorridas nas últimas 

décadas, beneficiaram as pessoas com transtornos mentais e/ou os usuários de 

substâncias psicoativas, por meio de programas sociais, como o “Volta para Casa” e 

o “Benefício de Prestação Continuada”, garantindo seus direitos como cidadão e a 

sua reinserção social (LIMA; BRASIL, 2015). 

Com o advento da desinstitucionalização e com a reinserção social, as pessoas 

com transtornos mentais e/ou os usuários de álcool e outras drogas necessitavam de 

atendimentos em unidades de saúde, pois estavam habitando esse território. Então, 

as equipes multiprofissionais foram responsáveis pela assistência comunitária e a 

reorganização entre os serviços de saúde.  

Posteriormente, ocorreu a implementação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

para assegurar a integralidade das ações, por intermédio de dispositivos, com níveis 

de atenção em diferentes densidades tecnológicas, sendo referenciados conforme as 

necessidades estabelecidas pela APS (VILAÇA, 2011). 
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Assim como outras redes temáticas oriundas da RAS, a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) tem como objetivo, atender as pessoas com transtornos mentais 

e os usuários de substâncias psicoativas, com a implantação de serviços de diferentes 

graus de complexidade, em atendimentos preferencialmente territoriais (BRASIL, 

2011). 

Na atualidade, podemos afirmar que a APS é prioritária no atendimento às 

demandas de saúde, sendo a ordenadora de cuidados para todas as RAS, dentre elas 

a RAPS. 

A regulamentação da RAPS evidenciou a APS como primordial para atender 

às necessidades da população geral e, principalmente, para os casos de saúde mental 

e/ou de usuários de álcool e outras drogas.  

A proximidade das equipes da Atenção Básica que atuam no território aumenta 

a acessibilidade ao serviço e o discernimento sobre esse usuário, portanto, esses 

profissionais têm capacidade de acompanhar e atender as demandas relacionadas à 

saúde mental, por meio de práticas assistenciais resolutivas, garantindo o seu 

acompanhamento contínuo e integral (BRASIL, 2016).  

Dentre os profissionais que estão inseridos na APS está o enfermeiro, que tem 

suas habilidades e competências estabelecidas, e é considerado pela equipe 

multiprofissional o líder. Por esse motivo, julga-se que este deve coordenar as 

intervenções em saúde mental e ser assertivo em seus desfechos. Embora atenda 

essa demanda, apresenta dificuldades, fragmentando a assistência prestada aos 

indivíduos e familiares. 

Isso reflete na consolidação da Política de Saúde Mental, que entre seus 

desafios, é promover à assistência integral, no fortalecimento das redes locais, para 

aumentar o protagonismo dos usuários na reabilitação psicossocial e na integração 

social. 

1.1 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL 

Desde a promulgação da Alma Ata, o conceito de saúde-doença corrobora a 

definição em saúde mental: “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 
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e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade”. Esse conceito 

traz à luz uma situação inatingível, porém, podemos utilizar essa definição para 

entendermos que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais 

ou deficiências (OMS, 1978). 

Nas últimas publicações sobre o tema, a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) e o Movimento de Saúde Mental Global (Movement for Global Mental 

Health – MGMH) referem que há diversos fatores que interferem na saúde e que 

podem colocar em risco a saúde mental dos indivíduos. As publicações elencam 

problemas enfrentados mundialmente, dentre eles: as mudanças sociais, as 

condições de trabalho associadas ao estresse, a discriminação de gênero, a exclusão 

social, o estilo de vida não saudável, a violência e a violação dos direitos humanos 

(OMS, 2017). 

O estreitamento das concepções sobre APS e saúde mental corrobora no 

conceito de acessibilidade aos serviços de saúde universais, que devem estar 

situados em uma rede específica, ainda que integrados aos sistemas de saúde, na 

qual estão inseridos profissionais e serviços capazes de lidar com a maior parte dos 

problemas de saúde da comunidade (STARFIELD, 2002). 

No Brasil, a inserção do componente da APS na RAPS nos leva a inferir que 

as práticas articuladas entre o campo de saúde mental e as equipes da atenção básica 

sejam facilmente incorporadas; entretanto, há uma dificuldade dos profissionais de 

saúde da APS em intervir nos casos de saúde mental (QUINDERE, 2013). 

Dentre eles, o enfermeiro é o profissional que apresenta mais fragilidades no 

enfrentamento dos adventos de ordem psíquica. Mostra-se capacitado em acolher o 

usuário, mas fragilizado em intervir, então, preferencialmente encaminha para outro 

profissional. Esse fato ocorre por falta de autonomia em prescrever medicações 

psicotrópicas, revelando que o tratamento em saúde mental está centrado no médico, 

com a finalidade de trocar de receitas ou para encaminhamento em outros níveis de 

atenção (ANJOS et al., 2015). 

Entretanto, os dados do 2.º ciclo do Programa Nacional de Melhoria e do 

Acesso da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) revelaram que as equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) ofertam 55,24% das consultas e dos exames aos 

pacientes com transtornos mentais; esse número aumentou, no 3.º ciclo, para 81,7%, 
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porém, verifica-se a fragilidade das equipes quanto às intervenções realizadas na 

comunidade, em ações educativas, de prevenção e promoção da saúde direcionadas 

às questões de saúde mental e, principalmente, no despreparo das equipes; somente 

40% dos serviços informaram que tinham sido capacitados para atender as demandas 

de saúde mental (BRASIL, 2017). 

Esses dados mostram que há aumento das ofertas de serviços, porém, ao 

contrário de outras condições crônicas, atender os usuários de álcool e outras drogas 

e/ou pacientes com transtornos mentais não pode estar restrito a soluções 

padronizadas, restritas a ações pontuais, sem finalidades terapêuticas. Os adventos 

em saúde mental são complexos e os profissionais de saúde não podem dissociá-los 

do processo saúde-doença. 

Por isso, para atender as demandas de saúde mental, as equipes da Atenção 

Básica devem incluir e implementar ações que envolvam a clínica, de maneira 

longitudinal e integral, além de promover a saúde, em uma perspectiva individual e 

coletiva. 

Na lógica da RAPS, a Atenção Básica deve estar articulada com os serviços 

especializados, como o CAPS, que tem o objetivo de atender territorialmente os 

usuários de saúde mental. Porém, há pouco incentivo para implantar os serviços 

especializados em territórios. Dos 2.465 CAPS, 424 são especializados no 

atendimento a problemas com álcool e outras drogas.  

Para que os CAPS sejam implantados nas redes locais, os municípios devem 

ter o mínimo de habitantes preconizado pelo Ministério da Saúde (1 CAPS para cada 

15 mil/habitantes), diferente das equipes de ESF, que estão presentes em 95,6% dos 

municípios brasileiros, sendo responsáveis pelo aumento do acesso à saúde da 

população.  

Correlacionando os dados do PMAQ, apesar do aumento nos atendimentos em 

saúde mental realizados pelos profissionais da APS, 40% desses profissionais não se 

sentem capacitados para atender essas demandas, mostrando que existem lacunas 

no atendimento a essa população no cenário da APS. Podemos afirmar que há 

acessibilidade ao serviço, mas não há resolutividade nas intervenções. 

A criação dos Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF), com inserção 

de diferentes profissionais de saúde, com saberes técnicos, objetivou a atuação nos 
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territórios, qualificando as intervenções integradas mediante atendimentos 

compartilhados com as equipes de saúde da família, principalmente em saúde mental, 

por meio do apoio matricial (BRASIL, 2008). 

Apesar da iniciativa de preencher essa lacuna nas equipes de saúde da família, 

os NASFs estão presentes em apenas 4.829 equipes – número insuficiente de 

equipes, quando comparado com a implantação de ESF no território brasileiro. Esses 

dados confirmam que as demandas de saúde mental são atendidas, na sua maioria, 

por equipes de saúde da família, ou seja, os profissionais inseridos na APS atendem 

todos os adventos oriundos da saúde mental, sejam de ordem psicossocial e/ou por 

uso de álcool e outras drogas (DATASUS, 2019). 

Dentre os profissionais das equipes da APS, o enfermeiro é considerado 

referência pela equipe e pelos usuários, também tendo a responsabilidade de 

coordenar as ações em equipe. Os enfermeiros reconhecem a saúde mental como 

importante, mas sentem-se incapazes de intervir nos casos de maior complexidade 

(PERUZZO, et al., 2018). 

Segundo a OMS e a Associação de Médicos de Família e Comunidade, essa 

demanda é um encargo excessivo para a APS – apesar de ser da sua competência. 

Por determinação internacional, a APS deve encaminhar para os serviços 

especializados os casos de transtornos mentais graves, porém, a desarticulação da 

rede e/ou a precarização das equipes especializadas fazem com que as APSs 

atendam todas as pessoas com transtornos mentais (WONCA, 2008). 

Apesar de os profissionais de ESF identificarem com frequência problemas 

relacionados a transtornos mentais, uso de álcool e outras drogas, eles apresentam 

dificuldades em evidenciar essas situações ou ações em saúde mental, como 

prioritárias. Os profissionais relatam que se sentem “desautorizados” ou 

“incompetentes”, no seu próprio julgamento, para atuar em saúde mental (NUNES; 

JUCÁ; VALENTIM, 2007). 

Ao contrário de outras condições crônicas atendidas no território, quando 

provenientes da atenção psicossocial, os atendimentos (individuais e/ou coletivos) 

não são relatados ou discutidos em equipe. Sequencialmente, não há intervenções, 

levando-se a concluir que há, por parte das equipes, uma negação das situações 

concretas e da possibilidade de abordá-las (NUNES et al., 2016). 
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Os estudos apontam as convergências e a necessidade de uma articulação 

potente entre a saúde mental e a atenção básica e o seu papel estratégico para 

aumentar a capacidade de resolutividade em suas intervenções (FIGUEIREDO; 

CAMPOS, 2009; NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 2007; PENIDO, 2013; TÓFOLI; 

FORTES, 2007).  

Em territórios violentos, como as comunidades estudadas no Rio de Janeiro, 

as equipes referem-se às demandas de usuários de álcool e outras drogas como 

casos muito difíceis e estigmatizados, o que reforça a relevância e a interferência do 

enfrentamento de situações de vulnerabilidades, em meio a comunidades que estão 

sempre sendo alvos de políticas de “guerra contra às drogas” (SOALHEIRO, 2017). 

Por outro lado, o fortalecimento das ações em saúde mental na APS é 

primordial para que não ocorra a banalização das internações psiquiátricas, além de 

garantir que as pessoas com transtornos mentais e/ou usuários de álcool e outras 

drogas sejam atendidas nas Unidades de Saúde e acompanhadas pelas equipes 

locais (FIGUEIREDO; ONOCKO-CAMPOS, 2009). 

Para isso, os profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica devem atuar 

com capacidade de renovar as tecnologias empregadas na APS, aumentar o escopo 

ou o repertório da clínica tradicional, exigindo dos profissionais uma mudança em sua 

postura, na aquisição ou na mobilização de novas competências, a partir de um olhar 

mais amplo (NUNES et al., 2008; SILVA, 2009). 

De maneira geral, a literatura nos mostra que os enfermeiros são profissionais 

que apresentam maiores dificuldades em reconhecer, atender e intervir em adventos 

oriundos da saúde mental nos territórios. 

1.2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA APS EM SAÚDE MENTAL  

Os enfermeiros psiquiátricos que seguiam tendências normativas, 

burocratizando a administração dos serviços prestados pela equipe na qual eram 

responsáveis em hospitais de internações, tiveram as suas práticas assistenciais 

reorientadas pela inserção da reabilitação psicossocial, fundamentada pelo 

protagonismo da pessoa com transtornos mentais e/ou usuários de álcool e outras 

drogas (DUARTE et al., 2016). 
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Considerando que a RAPS situou os serviços de saúde, em todos os níveis 

assistenciais, priorizando a APS como dispositivo da rede, porta de entrada para o 

atendimento da comunidade e ordenadora de cuidados em saúde mental, sendo 

corresponsável pelos usuários referenciados à rede especializada, o enfermeiro é o 

profissional da saúde que atua em todos os dispositivos da rede e que passa a ocupar 

um lugar de protagonismo na atenção em saúde mental à clientela adstrita – inclusive 

na Atenção Básica. 

Entretanto, ainda que a atuação do enfermeiro da APS, no âmbito da saúde 

mental, venha sendo reconhecida como importante estratégia para o enfrentamento 

das demandas psicossociais no Brasil, na literatura, encontramos as competências e 

as intervenções desse profissional de forma pouco específica, como intervenções 

gerais e compartilhadas por equipe multiprofissional. 

Devido a sua formação acadêmica, os enfermeiros são os profissionais que 

lideram as equipes dos serviços de APS, que são, por sua vez, constituídas por 

profissionais de diferentes saberes técnicos-científicos-populares, estabelecendo a 

sustentação na estratégia como base comunitária e participativa. Ao mesmo tempo, 

os enfermeiros são considerados como referência no cuidado, por reconhecer 

potenciais problemas de saúde e seus determinantes, culminando em ações 

territoriais, de promoção, prevenção e educação na saúde (AZEVEDO et al., 2015).  

O trabalho polivalente do enfermeiro atuante na APS exige o domínio de 

diversas competências e habilidades para ser realizado com efetividade, tais como: 

gerenciamento do processo de trabalho, raciocínio clínico e abstrato, planejamento, 

comunicação, administração do tempo, conhecimento técnico-científico da área 

(saúde da criança, saúde da mulher, doenças infectocontagiosas, gestação, 

imunização, saúde mental, cuidado com lesões de pele, hipertensão, diabetes, entre 

muitas outras). 

Apesar desse cenário ser propício para uma prática ampliada em relação à 

crescente demanda de saúde mental sendo atendida nos serviços de APS, podemos 

inferir que as ferramentas empregadas para as abordagens psicossociais são frágeis 

quando comparadas às linhas de cuidados desenvolvidas para a assistência de 

grupos prioritários e condições de saúde. 
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Nas últimas publicações referentes ao fortalecimento da APS no SUS, 

evidencia-se que há pouco aproveitamento do potencial dos profissionais não 

médicos, entre esses, o enfermeiro. Como prioridade resolutiva, são necessárias a 

reorganização das suas competências perante a equipe, e a ampliação da sua 

atuação no âmbito clínico assistencial (MATUMOTO et al., 2011; OPAS, 2018). 

Apesar das competências dos profissionais que integram as equipes da 

Atenção Básica seguirem as normativas da Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), em específico do enfermeiro, cujas ações estão em consonância com as 

prerrogativas do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no campo da saúde 

mental, Pires (2011), Campos et al. (2018) e Amarante et al. (2011) apontam que o 

enfermeiro tem pouca ou nenhuma autonomia. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de capacitar as equipes da APS, para 

prestarem assistência às pessoas com transtornos mentais, principalmente os 

enfermeiros, que apresentam grande dificuldade em atender essa demanda. Assim, 

para que o enfermeiro consiga atuar frente aos problemas de saúde mental na APS, 

é necessário identificar e mapear as intervenções de enfermagem em saúde mental 

nesses cenários. Tais intervenções podem ser interpretadas como competências 

definidas e orientadas por conhecimentos e habilidades, que se refletirão nas suas 

ações específicas nesse cenário. 

1.3 COMPETÊNCIA PROFISSIONAL  

A definição de competência tem tido ampla discussão no escopo da sua 

empregabilidade durante os últimos anos, proveniente dos campos educacional, 

administrativo e de jurisprudência. No senso comum, quando pensamos no 

“profissional competente”, entendemos aquele que seja capaz de realizar as suas 

atribuições com maestria (FLEURY; FLEURY, 2001). 

O conceito de “competência” emergiu na América do Norte nos anos 1970, 

interligado aos campos industrial e psicológico, largamente utilizados pelo setor de 

Recursos Humanos.  

Competência está relacionada a um desempenho superior na realização de 

uma tarefa ou em uma determinada situação. Posteriormente, Richard Boyatzis (1980) 



Introdução 24  

certificou que alguns profissionais têm características específicas, para conseguir um 

desempenho superior a outros do mesmo nível. 

Por isso, a necessidade de correlacionar o desenvolvimento das competências 

individuais mediante aquisição de conhecimentos específicos na área de atuação 

profissional. Acredita-se que o profissional “adquire” competência quando desenvolve 

habilidades, atitudes, capazes de aumentar a sua performance profissional. Isso 

ocorre pela mensuração dos resultados, quando comparados a padrões 

estabelecidos, e reconhecido pelo seu desempenho tecnicista (FLEURY, FLEURY, 

2001). 

Na evolução do uso do termo “competência”, os franceses vão além da visão 

tecnicista e buscam aproximar os conhecimentos teóricos dos práticos; por isso, 

incluem a relação entre competências e saberes, na qual, por intermédio da sua 

construção, a pessoa tem a capacidade de “agir” e ser responsável por mobilizar, 

integrar e transferir os seus conhecimentos, por meio de habilidades e recursos 

disponíveis, num contexto profissional determinado (FLEURY; FLEURY, 2000 apud 

LE BOTERF, 1995). 

Dessa maneira, podemos afirmar que o campo educacional deve estar apto em 

desenvolver habilidades para a construção das competências desde a educação 

básica. Então, no Brasil, após a sanção da Lei Darcy Ribeiro, foram remodeladas as 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Hoje, conforme o parecer CNE/CEB n.º 

16/99, as matrizes curriculares devem ser capazes por meio do ensino, em auxiliar na 

construção das competências. Estando definida como: 

um exercício profissional competente implica um efetivo preparo para 
enfrentar situações esperadas e inesperadas, previsíveis e imprevisíveis, 
rotineiras e inusitadas, em condições de responder aos novos desafios 
profissionais, propostos diariamente ao cidadão trabalhador, de modo original 
e criativo, de forma inovadora, imaginativa, empreendedora, eficiente no 
processo e eficaz nos resultados, que demonstre senso de responsabilidade, 
firmeza e segurança nas decisões e ações, capacidade de 
autogerenciamento com autonomia e disposição empreendedora, 
honestidade e integridade ética (ZARAFIAN, 2003, p. 24). 

Na atualidade, há uma tendência mercantilizada em generalizar os termos 

“qualificação” e “competência” como apenas sinônimos; porém, quando conceituamos 

a “qualificação”, entendemos que essa é uma atribuição que sobressai dos recursos 

adquiridos (conhecimento, habilidade, comportamento...) por um indivíduo, seja por 
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formação, ou por exercer uma atividade profissional. Já as competências, nada mais 

são do que a utilização desses recursos na prática (ZARAFIAN, 2003). Ainda, 

segundo Zarafian, a definição de competência emerge da capacidade de articular, 

mobilizar e colocar em ação valores, habilidades, atitudes e conhecimentos 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas.  

Nessa conotação, complementa-se que, para isso, é necessária a tomada de 

iniciativa e a responsabilidade do indivíduo em situações profissionais com as quais 

ele se confronta, na qual requer uma inteligência prática de situações, que se apoia 

em conhecimentos adquiridos e os transforma, à medida que a diversidade das 

situações aumenta. Por fim, entende-se que é a faculdade de mobilizar a rede de 

atores em volta das mesmas situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas 

de responsabilidade (ZARAFIAN, 2003). 

Quando empregamos os conceitos na área da enfermagem, mais amiúde às 

competências profissionais do enfermeiro, atribuímos às qualidades profissionais, que 

fazem com que este intervenha de maneira eficaz e independente de suas variáveis 

nos fenômenos de saúde. Sendo definida por Perrenoud (2000, p. 7), como “a 

capacidade de agir eficazmente em determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (MEDEIROS et al., 2001). 

Diante da definição operacional do termo competência disponível na literatura, 

podemos afirmar que as competências e as habilidades do enfermeiro emergem por 

meio de suas intervenções no exercício de suas práticas. (LUCCHESE, 2007; MARX, 

2006; MEDEIROS, et. al., 2001, ZARAFIAN, 2003). Dessa forma, a compreensão de 

intervenções como competências embasará os conceitos que serão utilizados neste 

estudo.  

Isso posto, consideramos relevante identificar e listar as competências em 

saúde mental do enfermeiro de APS. Para isso, elencamos a seguinte pergunta 

norteadora para este estudo: “Quais as competências em saúde mental do enfermeiro 

da Atenção Primária à Saúde no Brasil?”. 



 

2 objetivos 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar e mapear as competências em saúde mental do profissional 

enfermeiro que atua nos serviços da Atenção Primária à Saúde no Brasil. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Listar e classificar as competências em saúde mental do profissional enfermeiro 

que atua nos serviços da Atenção Primária à Saúde no Brasil. 



 

3 metodologia 
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3 METODOLOGIA 

O presente estudo é uma revisão de escopo. 

A revisão de escopo trata-se de uma metodologia amplamente empregada em 

pesquisas que buscam mapear as evidências de um objeto, a fim de subsidiar estudos 

mais aprofundados sobre a temática (PETERS et al., 2017).  

Há várias razões pelas quais uma análise de escopo pode ser conduzida. Ao 

contrário de outras revisões que abordam questões relativamente precisas, como uma 

revisão sistemática da eficácia de uma intervenção avaliada por meio de um conjunto 

preciso de resultados, as análises de escopo podem ser usadas para mapear os 

principais conceitos que sustentam uma área de pesquisa, bem como, para esclarecer 

definições de trabalho e/ou estabelecer os limites conceituais de um tópico (ARKSEY; 

O'MALLEY, 2005). Uma revisão de escopo pode enfocar um desses objetivos ou 

todos eles como um conjunto. 

Para a prática baseada em evidências, as revisões de escopo são necessárias 

para identificar lacunas na base de conhecimento de pesquisa, por serem conduzidas 

para examinar e esclarecer áreas mais amplas (CRILLY et al. 2010); esclarecer 

conceitos-chave (CHAVEZ et al., 2005); e relatar os tipos de evidências que abordam 

e está relacionado com a prática no campo de atuação (DECARIA et al., 2012). 

Antes de iniciar a revisão de escopo, mediante uma pesquisa limitada nas 

bases de dados MEDLINE (PubMed), CINAHL, Bancos de Dados da JBI de revisões 

sistemáticas e Cochrane foi realizada, porém, não foram encontrados protocolos e/ou 

revisões com o mesmo objetivo deste estudo, sendo utilizados os seguintes termos: 

Nurses, Primary Health Care, Mental Health. 

Todas as revisões sistemáticas, incluindo revisões de escopo, começam com 

o desenvolvimento de um protocolo, a priori, com critérios de inclusão e exclusão que 

se relacionam claramente com o objetivo da revisão.  

Seguindo o manual do revisor, o protocolo (Apêndice 1) deste estudo foi 

desenvolvido tendo como base as orientações do JBI. Teve-se como objetivo a 

sistematização do estudo, por etapas delimitadas para a clarificação dos conceitos-



Metodologia 30  

chave, e o maior rigor nos resultados estratificados. A questão elaborada está em 

congruência com os objetivos deste estudo e norteia a revisão de escopo: 

“Quais as competências em saúde mental do enfermeiro que atua na Atenção 

Primária à Saúde do Brasil?”.  

Baseada nos elementos: 

P (População): Enfermeiro 

C (Conceito): Competências em Saúde Mental 

C (Contexto): Atenção Primária à Saúde brasileira 

No contexto da APS, o profissional enfermeiro é considerado um coordenador 

de equipe e suas competências são construídas durante a sua formação acadêmica. 

Enquanto enfermeiro, esse profissional deve ser responsável tanto pela organização 

do ambiente, do trabalho e do cuidado, como pela coordenação dos enfrentamentos 

cotidianos, seja com os usuários e familiares, ou com os integrantes da própria equipe 

(MEC, 2001). 

Porém, a limitação e a pouca especificidade das competências em saúde 

mental, conforme apontada na literatura, dificultam o profissional enfermeiro de 

transpor seus conhecimentos e habilidades para a prática. Por isso, se faz necessário 

mapear as competências em saúde mental do enfermeiro que atua na APS no Brasil.  

3.1 ESTRATÉGIAS DE BUSCAS 

A primeira estratégia de busca ocorreu em 16/11/2017, sendo atualizada no 

período de 04 de janeiro a 04 de abril de 2019 (Apêndice 2). Para cada base de dados, 

os termos de buscas foram adequados, por apresentarem particularidades durante as 

pesquisas, em conformidade com o protocolo, e sua delimitação foi necessária para 

ampliar o escopo dos estudos. Portanto, foi necessária a combinação dos descritores 

e/ou de seus sinônimos, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

e os Medical Subject Headings (MeSH), para cada item da estratégia. Na sequência, 

foram considerados os termos booleanos: AND, OR e NOT.  
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Utilizamos, como delimitação dessa revisão de escopo, os estudos publicados 

em português, inglês e espanhol. 

 

Figura 1 - Fluxograma PRISMA ScR (TRICCO et al., 2019) para inclusão de 
estudos na revisão – São Paulo, SP, Brasil, 2019 

 

 

Fonte: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med. 2009;6(7):e1000097. 

DOI:10.1371/journal.pmed1000097 
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Quadro 1 - Primeira Estratégia de Busca, realizada em novembro de 2017, e atualizada 
em abril de 2019 

Bases de Dados DeSC / MeSH / Palavras-chave 

BVS (Biblioteca Virtual de 

Saúde), PUBMED, CINAHL, 

EMBASE, WEB OF SCIENCE, 

SCOPUS. 

 ((“Papel do Profissional de Enfermagem” OR 

“Nurse's Role” OR “Rol de la Enfermera”) AND 

(Nurses OR Enfermeiros OR Enfermeiras OR 

Enfermeros) AND (Competence) AND (“Primary 

Health Care” OR “Atenção Primária à Saúde” OR 

“Atención Primaria de Salud”) AND (“Mental 

Health” OR “Saúde Mental” OR “Salud Mental”)) 

 (Nurse OR Nurses) AND “Primary Health Care” 

AND “Mental Health” 

 

Quadro 2 - Segunda Estratégia de Busca, realizada em janeiro de 2019, e atualizada em 
abril de 2019 

Bases de Dados  DeSC / MeSH / Palavras-chave 

BVS (Biblioteca Virtual de 

Saúde), PUBMED, CINAHL, 

EMBASE, WEB OF SCIENCE, 

SCOPUS, PsycInfo, AgeLine, 

BMC Psychology, BMC Nursing, 

BMC Psychiatry, PEPsic 

(Periódicos Eletrônicos em 

Psicologia), Google Acadêmico, 

RECAAP, Teses e Dissertações 

CAPES. 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR 

“Community Health” OR “Family Health” OR 

“Health Center” OR “HMO”) AND (“Professional 

Competence” OR Nursing OR “Nurse’s Role” OR 

“Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental 

Health” OR “Community Mental Health Centers” 

OR “Community Mental Health Services” OR 

“Mental Health Nursing” OR “Psychosocial 

Nursing”) 

 

As estratégias de buscas foram realizadas com a ajuda das bibliotecárias da 

Escola de Enfermagem da (EEUSP). Nesse período, foram submetidas a uma análise 

prévia dos dados, por meio do projeto piloto de extração, mostrando-nos a 

necessidade de adequar os termos utilizados e ampliar as buscas. Por isso, podemos 
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verificar que há mais de uma estratégia na mesma base de dados, aumentando o 

escopo dos estudos. 

Foi considerada, como limitação deste estudo, a falta de acessibilidade nas 

seguintes bases de dados na ProQuest, considerada importante fonte de coleta de 

dados para estudos de revisão de escopo, a base de dados Open Grey que, após 

uma busca mais abrangente na plataforma, não atendeu os critérios de inclusão do 

estudo, e a DART, que estava em atualização, o que não possibilitou quaisquer 

estratégias de buscas nessa base. Os dados foram cruzados manualmente, sendo 

excluídos os estudos duplicados. 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Os estudos incluídos para essa revisão de escopo foram publicados a partir 

2001, quando foi promulgada a Lei n.º 10.216/2001; e a partir dessa data, que 

reconhecer as pessoas com transtornos mentais como cidadãos, e garantir-lhes a 

reabilitação psicossocial em serviços comunitários, fora do contexto hospitalar, iniciou-

se o processo de construção da RAPS e de ampliação da Estratégia Saúde da Família 

como modelo prioritário na APS.  

Definimos como critérios de inclusão dos estudos, baseados nas diretrizes 

protocolares do JBI, conforme abaixo. 

3.3.1 Tipos de participantes 

Esta revisão de escopo considerou os estudos que incluíram o enfermeiro, com 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, que atua na APS no Brasil. Por 

ser considerado um profissional qualificado para o exercício de enfermagem, com 

base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos, esse profissional 

é capaz de conhecer (e intervir sobre) os problemas/situações de saúde-doença mais 

prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes (DCN, 2001). 

Por atuar em equipes multiprofissionais na APS, consideramos estudos que incluíram 

outros profissionais e que evidenciam as competências do enfermeiro em saúde 
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mental. Foram excluídos estudos nos quais haviam participado outros profissionais de 

saúde, exceto o enfermeiro. 

3.3.2 Conceito 

A competência do enfermeiro em saúde mental deve estar assegurada em 

intervenções que considerem aspectos sensíveis, como a escuta qualificada, a clínica 

na perspectiva ampliada, o acolhimento, o encontro respeitoso, a necessidade de 

empoderamento do usuário, a urgência do protagonismo das pessoas com 

transtornos mentais, mediante  vínculo e da responsabilização de cuidados (NEVES 

et al., 2010). 

3.3.3 Contexto 

Segundo o conceito de Starfield (2002), a APS se baseia em quatro atributos 

essenciais e três atributos derivados: acesso de primeiro contato, longitudinalidade, 

integralidade, coordenação, orientação familiar, orientação comunitária e competência 

cultural.  

No Brasil, a APS está denominada como Atenção Básica, sendo utilizada em 

documentos oficiais, sendo sinônimo nas palavras-chave da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS). 

3.3.4 Tipos de Estudo 

Foram incluídos estudos provenientes do Brasil, que retratam a realidade da 

Atenção Primária à Saúde no âmbito da saúde mental em diferentes estados e 

municípios, diversificando as competências do enfermeiro quando se trata de atender 

essa demanda.  

Consideramos estudos com abordagem quantitativa e qualitativa, estudos 

primários, dissertações, teses, livros e manuais técnicos, publicados em fontes 

indexadas ou na literatura cinzenta, que respondessem a pergunta estabelecida. Não 

foram incluídos os artigos em idiomas diferentes dos estabelecidos, as publicações 

de opiniões, consensos, retrações, editoriais, websites e propagandas veiculadas em 

mídias. 
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Portanto, não houve padrão específico ou critérios para serem incluídos, sendo 

que, em alguns estudos, havia mais de uma competência em saúde mental. 

3.4 EXTRAÇÃO DE DADOS 

Os estudos foram agrupados de acordo com as bases de dados de origem. Os 

dados que estavam de acordo com os critérios de inclusão foram selecionados, e os 

excluídos foram justificados (Apêndice 4). 

Para a seleção dos artigos, o primeiro autor deste estudo (Simão, C.) fez um 

rastreamento inicial, pela leitura dos títulos e resumos, seguida pelo segundo revisor 

(Vargas, D.). Ambos realizaram a leitura na íntegra e a extração dos dados para que 

os estudos fossem incorporados nesta revisão e previamente determinado no 

protocolo de revisão. 

A extração de dados ocorreu por meio de uma ferramenta adaptada ao 

SUMARI® (Apêndice 3). Durante a coleta das produções, foram necessárias 

adaptações, como a inserção de intervenções que compete ao enfermeiro na APS no 

Brasil. Os resultados e as análises estão demonstrados em quadros classificatórios, 

a fim de atender os objetivos deste estudo. 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e as discussões estão apresentados em artigo de revisão de 

escopo. 



 

4 Resultados e Discussão 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Artigo 1 

As intervenções em saúde mental do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde 

no Brasil: revisão de escopo 

 

Carolina Simão1 

Divane de Vargas1 

Universidade de São Paulo 

Resumo  

Objetivo: Identificar e mapear as intervenções em saúde mental, do enfermeiro que 

atua na APS no Brasil. Método: Revisão de escopo. Elegemos como critérios de 

inclusão: estudos que emergem as intervenções do enfermeiro na APS do Brasil, no 

período de 2001 a 2019, em inglês, português e espanhol. Os estudos com enfoque 

em intervenções atribuídas a outros profissionais de saúde, ou em serviços 

especializados, foram excluídos. Resultados: Foram identificadas 11.450 

publicações; sendo incluídos 85 estudos. O maior número de publicações foi nos 

periódicos brasileiros. Os enfermeiros estavam presentes na maioria dos estudos 

qualitativos. Os resultados mostram que as intervenções em saúde mental na APS 

estão restritas em acolher o usuário e encaminhá-lo ao profissional médico, ou para 

os serviços especializados em saúde mental. Conclusão: Há um amplo escopo de 

intervenções que competem aos enfermeiros na APS, mas a falta de difusão, e o 

conhecimento técnico-científico, restringem o cuidado ao modelo biomédico.  

Palavras-chaves: Enfermeiro, Competência Profissional, Intervenções Psicossociais, 

Atenção Primária à Saúde, Saúde Mental. 
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Introdução 

A enfermagem psiquiátrica vem sofrendo profundas mudanças em seu modo 

de atuação e relação com a sociedade nas últimas décadas. Os pressupostos da 

reforma psiquiátrica e a eleição do território como local de cuidado conferiram a 

profissão um novo status quo, exigindo a transformação de um cuidado que contribuiu 

ativamente para o modelo asilar vigente nos hospitais psiquiátrico para ações 

pautadas pela inserção da reabilitação psicossocial, fundamentada por ferramentas 

que conferem protagonismo do portador de transtorno mentais, e/ou usuários de 

álcool e outras drogas, fazendo com que os saberes e práticas profissionais, 

deixassem de atender os loucos, na restrição asilar para a ampliação dos seus 

cuidados em serviços territoriais extra-hospitalares1.  

Historicamente os territórios constituem-se em espaços privilegiados para as 

equipes da Atenção Primária a Saúde prestarem assistência psicossocial aos usuários 

portadores de transtornos mentais, reconhecendo-o como integrante da comunidade, 

mesmo quando referenciado a outros níveis de atenção. Portanto, as ações em saúde 

mental devem ser construídas pelas equipes, pautadas por um processo de trabalho 

territorial, com população delimitada, vinculadas as redes locais, tornando os usuários 

singulares ao seu atendimento, mantendo vínculos entre as famílias e comunidade2.  

Alinhadas a essas diretrizes em 2011 foram implantadas as Redes Atenção 

psicossocial (RAPS) as quais situaram os serviços de saúde, em todos os níveis 

assistenciais, priorizando a Atenção Primária à Saúde (APS) como dispositivo da rede, 

porta de entrada para o atendimento da comunidade, e ordenadora de cuidados em 

saúde mental, sendo corresponsável pelos usuários referenciados à rede 

especializada3. 

O enfermeiro é o profissional da saúde que atua em todos os dispositivos da 

rede, e passa a ocupar um lugar de protagonismo na atenção em saúde mental à 

clientela adstrita, inclusive, na Atenção Básica. Entretanto, ainda que a atuação do 

enfermeiro da APS no âmbito da saúde mental venha sendo discutida, incentivada e 

reconhecida como importante estratégia para o enfrentamento das demandas 

psicossociais no território, a descrição e classificação dessas competências e 

intervenções são apresentadas na literatura de forma pouco específica4, e na maioria 

das vezes, como intervenções gerais e compartilhadas por equipe multiprofissional, 
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destacando-se ainda a dificuldades desses profissionais em atender essa demanda 

nos serviços de APS5. 

Apesar desse cenário ser propício para uma prática ampliada em relação à 

crescente demanda de saúde mental sendo atendida nos serviços de APS, os estudos 

têm apontado que as ferramentas empregadas pelos enfermeiros para as abordagens 

psicossociais, são frágeis quando comparadas as linhas de cuidados desenvolvidas 

para a assistência a outros grupos prioritários6-7. Assim, para que o enfermeiro consiga 

atuar efetivamente no enfrentamento dos problemas de saúde mental na APS é 

necessário identificar e mapear as intervenções de enfermagem em saúde mental 

nesses cenários. Tais intervenções podem ser interpretadas como competências 

definidas e orientadas por conhecimentos e habilidades, que refletirão nas suas ações 

específicas nesse cenário8. 

Considerando que a RAPS situou os serviços de saúde, em todos os níveis 

assistenciais, priorizando a Atenção Primária a Saúde como dispositivo da rede, porta 

de entrada para a comunidade e ordenadora de cuidados em saúde mental, a 

necessidade de que o enfermeiro, atuante na APS, detenha conhecimentos e 

habilidades mínimas em saúde mental, que possam atender as necessidades dos 

portadores de transtornos mentais e/ou usuários de álcool e outras drogas que vivem 

na comunidade, associadas a limitação e a pouca especificidade das competências 

em saúde mental, evidenciadas na literatura, o que dificulta o profissional enfermeiro 

transpor seus conhecimentos e habilidades para a prática, elencou-se a seguinte 

pergunta norteadora: Quais as Intervenções/competências em Saúde Mental do 

enfermeiro que atua na Atenção primária à saúde? 

Objetivo 

Identificar e mapear as intervenções em saúde mental do enfermeiro que atua 

na APS no Brasil.  

Método 

Esta revisão utilizou como referencial metodológico o Manual de Revisores do 

JBI9, do Instituto Joanna Briggs (JBI). As orientações que norteiam o desenvolvimento 

desse estudo seguiram em 5 estágios: (1) identificação da questão de pesquisa; (2) 

identificação de estudos relevantes; (3) seleção de estudos; (4) mapeamento de 

dados; (5) coleta, resumo e relato dos resultados10. 
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A pergunta norteadora dessa revisão foi construída a partir da estratégia 

segundo os elementos do mnemônico: P - População; C - Conceito e C – Contexto10, 

definidos como: P = Enfermeiros, C = competências/intervenções em saúde mental, 

C = APS. A partir disso, foi elaborada a seguinte pergunta: Quais as intervenções em 

saúde mental do enfermeiro da APS no Brasil?  

Uma estratégia de busca em três etapas foi utilizada para esta revisão. 

Inicialmente foi realizada uma busca limitada do BVS, Emabase, Web of Science, 

Scopus, PubMed e CINAHL. Uma segunda pesquisa usando todas as palavras-chave 

e termos de índice identificados foi realizada em todos os bancos de dados incluídos, 

e em outras bases de dados secundárias para rastrear o maior número de estudos 

indexados e de literatura cinzenta.  

As bases de dados pesquisadas incluíram: BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), PubMed (National 

Library of Medicine), Scopus (Elsevier), PsycINFO (American Psychological 

Association), Web of Science, em bases de dados secundárias: BMC Nursing, BMC 

Psychology, BMC Psychiatry (BioMed Central), AngeLine (EBSCO), PEPsic 

(Periódicos Eletrônicos em Psicologia), e para rastrear estudos na literatura cinzenta: 

Dissertações e Teses CAPES, RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal), e Google Acadêmico. As palavras-chave iniciais utilizadas foram: Nurses, 

Primary Health Care, Mental Health. 

Em terceiro lugar, a lista de referência de todos os relatórios e artigos 

identificados foi pesquisada para estudos adicionais. Apenas estudos publicados em 

português, inglês e espanhol foram considerados para inclusão nesta revisão. E 

consideramos estudos a partir do ano de 2001, e aos dias atuais, pois foi em 2019 as 

estratégias de buscas foram atualizadas. 

Esta revisão de escopo considerou estudos que apresentavam dados 

relacionados às intervenções do enfermeiro em saúde mental na APS. Foram 

excluídos os estudos que enfocassem intervenções de outros profissionais e/ou que 

não distinguiam as intervenções do enfermeiro. 

Em relação ao conceito, consideramos como competência do enfermeiro em 

saúde mental as intervenções sensíveis como a escuta qualificada, a clínica na 

perspectiva ampliada, o acolhimento, o encontro respeitoso, a necessidade de 
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empoderamento do usuário, a urgência do protagonismo das pessoas com 

transtornos mentais, mediante  vínculo e a responsabilização dos cuidados8, no 

contexto da APS no Brasil. 

Foram incluídos estudos com abordagem quantitativa e qualitativa, estudos 

primários, dissertações, teses, livros e manuais técnicos, publicados em fontes 

indexadas ou na literatura cinzenta, que respondessem a pergunta estabelecida; não 

foram incluídos os artigos em idiomas diferentes dos estabelecidos, publicações de 

opiniões, consensos, retrações, editoriais, websites e propagandas veiculadas em 

mídias. 

Os resultados das pesquisas foram importados para o Endnote (Clarivate 

Analytics®), e organizados pelas bases de dados. Todos os títulos e resumos, e os 

textos completos foram recuperados; e dois revisores trabalharam de forma 

independente.  

Os dados foram extraídos por meio de uma ferramenta adaptada ao SUMARI®, 

que incluíram detalhes específicos sobre: participantes, conceito, contexto e métodos 

de estudo de importância para a questão de revisão do escopo e objetivos específicos, 

e apresentados na forma diagramática e tabular, incluindo um mapa de intervenções, 

com resumo narrativo. 

Resultados 

A pesquisa inicial de todos os bancos de dados foi realizada em 16 de 

novembro de 2017 e atualizada no período de janeiro a abril de 2019. A estratégia de 

busca foi deliberadamente sensível. As pesquisas de banco de dados identificaram 

11.450 registros. Outras fontes, principalmente listas de referência de estudos 

incluídos, forneceram mais 46 registros. Após a remoção de duplicatas e triagem de 

título e resumos, 298 estudos foram recuperados em texto completo e 213 foram 

excluídos e justificados, por não atenderem os critérios de inclusão. Um total de 85 

estudos foram incluídos na revisão. Conforme, o fluxograma na Figura PRISMA, 

descreve o fluxo de decisões para a inclusão de estudos. 
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Figura 1 - Fluxograma PRISMA ScR (TRICCO et al., 2019) para inclusão de 
estudos na revisão – São Paulo, SP, Brasil, 2019. 

 

Fonte: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med. 2009;6(7):e1000097. 

DOI:10.1371/journal.pmed1000097 
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maioria dos estudos foram qualitativos, com enfoque nos enfermeiros da APS no 

contexto brasileiro (37,6%). Foram mapeadas 12 intervenções 159 subintervenções 

em saúde mental, nas quais consideramos como competências dos enfermeiros da 

APS no Brasil. Em alguns estudos foram identificados mais de uma intervenção e/ou 

subintervenção em saúde mental, por isso, estão em maiores números comparados 

aos estudos incluídos. Quarenta e um estudos (24%) abordaram o escopo do 

“acolhimento”, vinte e cinco estudos (14,6 %) consideraram os “encaminhamentos” 

como uma intervenção em saúde mental, e vinte estudos (11,7%) investigaram a 

“consulta de enfermagem”. 

 

Tabela 1 - Visão geral dos Estudos Incluídos, segundo a extração de dados, São Paulo, 2019. 

Categoria Variável n % 

País de 
origem das 
publicações 

Brasil 
Estados Unidos da América 
Reino Unido 
Colômbia 
*Outros países (Espanha, Portugal, Chile, Suíça, Cuba) 

71 
04 
03 
02 
05 

83,5 
4,70 
3,50 
2,35 
1,1 

Participantes 
dos estudos 

Enfermeiros  
Enfermeiros e equipe de saúde da família 
Usuários da APS 
Enfermeiros e equipes interdisciplinares 
Familiares 
*Estudos provenientes de revisões, reflexões, 
estudantes de enfermagem  

32 
22 
10 
04 
03 
14 

37,6 
25,9 
11,8 
4,7 
3,5 

16,5 

Design de 
Estudos 

Qualitativo 
Quantitativo 
Revisão Integrativa 
Quanti/Qualitativo 
Revisão de Literatura 
Reflexivo 
Estudo de Caso 
Estudo Transversal  
Outros (Estudo Experimental, Estudo quase – 
experimental, Revisão Sistemática, Cartografia, Ensaio 
Clínico Randomizado) 

51 
12 
06 
03 
02 
02 
02 
02 
05 

60,0 
14,1 
7,1 
3,5 

2,35 
2,35 
2,35 
2,35 
5,9 

 
 

Intervenções 
do 
enfermeiro 
que atua na 
APS em 
Saúde 
Mental  

Acolhimento  
Encaminhamentos 
Consulta de Enfermagem  
Atendimento Domiciliar 
Apoio Matricial 
Educação em Saúde  
Apoio Familiar 
Segurança do Paciente 
Consulta de Enfermagem em Saúde Mental 
Práticas Integrativas Complementares 
Educação Permanente 
Apoio Social 

41 
25 
20 
19 
16 
13 
10 
08 
07 
06 
04 
02 

24,0 
14,6 
11,7 
11,1 
9,35 
7,60 
5,85 
4,70 
4,09 
3,50 
2,34 
1,17 
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Na Figura 2, o mapeamento de intervenções em saúde mental do enfermeiro 

que atua na APS no Brasil leva em consideração o dimensionamento das suas 

competências e habilidades. 

Durante a extração de dados, foram identificadas intervenções privativas do 

enfermeiro, e em equipe (multiprofissionais e interdisciplinares); no âmbito: individual, 

familiar, comunitário, considerando os espaços em que atua (Unidade de Saúde, 

Domicílio e Equipamentos Sociais). 
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Figura 2 - Mapeamento das Intervenções em Saúde Mental que compete ao enfermeiro da APS no Brasil, São Paulo, 2019. 
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Acolhimento (Escuta, Triagem, Aconselhamento, Vínculo) 

O Acolhimento (n = 26) (1,3,4,7,10,11,15,19,26,27,30,33,34,35,37,42,44,48,50,52,63,68,72, 75,78,79) é 

considerado a intervenção em saúde mental mais utilizada pelos enfermeiros, e  está 

vinculado com a Escuta (n = 3) (7,10,11) / Escuta qualificada (n = 2) (4,84), apesar de fazer 

parte do acolhimento, encontramos com menos frequência.  

Diferente do conceito do acolhimento, classificamos como subintervenções a 

Triagem (n = 1) (67) com diferente conceituação e aplicação na prática, com o objetivo 

de monitorização de sinais vitais, estando restrita ao atendimento centrado na doença. 

O Aconselhamento (n=2) (40,74) ocorre no momento do encaminhamento para o serviço 

especializado. 

Consulta de Enfermagem  

Dentre as principais intervenções do enfermeiro, rastreamos a que Consulta de 

Enfermagem (n = 8) (8,17,19,20,27,58,64,80) está regulamentada na Lei do Exercício 

Profissional n.º 7.498/1986 e assegurada pela Resolução do COFEN n.º 358/2009. 

Na APS é uma prática na Atenção à Saúde, no qual deriva da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), que tem como referencial a Teoria das 

Necessidades Humanas, e o Processo de Enfermagem, de Wanda Horta, divido em 

5 etapas: histórico, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, prescrição de 

enfermagem e evolução de enfermagem. 

Nesse escopo, está o Acompanhamento Pré-Natal às gestantes usuárias de 

drogas (lícitas e ilícitas) (n = 2) (33,52), as Orientações às Gestantes (n = 1) (33) sobre o 

consumo de SPA’s em consultas subsequentes do pré-natal, e o Planejamento 

Familiar (n = 1) (66) em mulheres com transtornos mentais. 

Durante o processo de enfermagem, os estudos mapeados mostram a 

possibilidade de utilizar as ferramentas de Rastreio de Transtornos Mentais Comuns 

(TMC) - Self- Reporting Questionnaire (SRQ-20) (n = 1) (20); a aplicação do ASSIT 

(Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test) para rastrear as 

Substâncias Psicoativas (n = 1) (76), e o AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification 

Test) (n = 1) (9), que foi associado a Escala de Resiliência (n = 1) (9). 

Consulta de Enfermagem em Saúde Mental 
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Foram encontrados estudos referentes a Consulta de Enfermagem em Saúde 

Mental (n = 2) (29,46) na APS, e entre as subintervenções relacionadas estão: o 

Relacionamento Interpessoal (n = 1) (40), e o Relacionamento Terapêutico (n = 2) (17,38). 

De acordo com a concepção humanista de Peplau e Trevelbe, a Comunicação 

Terapêutica (n = 1) (46), e a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) (n = 1) (23) são 

consideradas componentes do Relacionamento Interpessoal.  

Segurança do Paciente 

Apesar de serem componentes do processo de enfermagem, classificamos 

como Segurança do Paciente (n = 5) (12,15,24,81) um conjunto de intervenções na 

promoção do uso racional de psicotrópicos, por meio da avaliação das prescrições 

com polifármacos, equilibrando os benefícios e malefícios, em conjunto com os 

prescritores; nesse escopo está a Dispensação de Medicamentos (n = 2) (30,80) e as 

Orientações (n = 2) (50,78). 

Encaminhamentos 

Os enfermeiros consideram os Encaminhamentos (n = 3) (7,58,68) como uma 

intervenção em saúde mental. Foram mapeados em duas ocasiões: 

Encaminhamentos para outros profissionais de saúde (médico) (n = 7) (4,5,11,30,32,43,73) 

para os indivíduos serem atendidos em consultas médicas; e os Encaminhamentos 

para Serviços Especializados (n = 17) (3,4,16,19,28,30,32,37,40,43,56,67,72,74,77), no caso, o 

CAPS. 

Atendimento Domiciliar 

O atendimento domiciliar (n = 1) (69), ocorre por meio das Visitas Domiciliares  

(n = 18) (5,19,27,33,35,41,43,48,58,64,65,67,68,78-80,84,85) com a finalidade de melhorar o vínculo 

com o usuário/família, conhecer o ambiente no qual o usuário está inserido, as 

relações familiares/sociais, aumentar o acesso a saúde, e intervir no processo saúde 

– doença. 

Apoio Matricial 

O Apoio Matricial (n = 9) (3,28,31,45,51,54,55,57,61) é considerado um arranjo 

organizacional para aumentar a capacidade resolutiva dos problemas de saúde e 

ampliar a clínica em saúde mental da equipe local, com a incorporação de 

profissionais especialistas do NASF (3,45), ou do CAPS.  
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Classificamos como subintervenções do AM: o Matriciamento (n = 3) (4,41,65), 

considerado um conjunto de procedimentos dialógicos, realizado por meio de 

discussões de casos por equipes interdisciplinares; e o Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) (n = 1) (28), intervenção construída coletivamente, por equipes multidisciplinares. 

Para implementar as intervenções, o enfermeiro deve ter competência em 

Negociação da Oferta de Cuidados (n = 1) (38) para realizar a interlocução dos 

dispositivos da RAPS. 

Apoio Social 

Os estudos consideram como Apoio Social (n = 2) (14,21) a disponibilidade do 

enfermeiro que possibilite intervenções focadas em promover a saúde social, física e 

mental, por intermédio da sua inserção social. 

Apoio Familiar 

Ao enfermeiro compete o Apoio Familiar (n = 1) (50) e as intervenções mapeadas 

estão relacionadas a promoção da saúde às famílias das pessoas com transtornos 

mentais e/ou usuários de SPA’s no território. Consideramos como subintervenções: o 

Atendimento Familiar (n = 4) (7,22,67,85), pode possibilitar o uso de ferramenta para 

Avaliação e Intervenção Familiar (n = 1) (82), e as Orientações Familiares (n = 4) 

(7,15,75,81). 

Educação em Saúde 

A Educação em Saúde (n = 3) (50,62,67) abrange as intervenções que possibilitam 

uma resposta social organizada aos problemas e necessidades de saúde mental por 

meio de Atividades Educativas (n = 1) (5) que envolvam equipe, 

usuários/familiares/comunidade, e ocorrem em diferentes equipamentos sociais, 

como as Palestras nas Escolas (n = 1) (15), e os Grupos de Educação em Saúde (n = 

4) (35,47,52,53). 

Educação Permanente 

A competência do enfermeiro em Educação Permanente (n=1) (6) tem o objetivo 

de criar espaços para a construção de saberes que interpõem-se às práticas na 

atenção à saúde, pode ser por meio de capacitação, no caso, identificamos estudos 

em saúde mental (n = 3) (2,37,49). 

Práticas Integrativas Complementares 
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As intervenções das Práticas Integrativas Complementares (PIC) (n = 1) (13) 

foram identificadas como uma possibilidade de recurso para o cuidado em Saúde 

Mental. Nesse escopo, encontramos a Terapia Comunitária Integrativa (n = 5) 

(7,25,36,43,60,80), realizada pelos enfermeiros na APS. 

 

Tabela 2 - Lista de Intervenções dos enfermeiros em Saúde Mental na Atenção Primária 
à Saúde no Brasil, São Paulo, 2019 

continua 
Intervenções em SM na AB Estudos provenientes da extração de dados n 

Abordagem Centrada na Pessoa 
(ACP) 

23 1 

Acolhimento 
1,3,4,7,10,11,15,19,26,27,30,33,34,35,37,42,44,48,
50,52,63,68,72,75,78,79 

26 

Aconselhamento  40,74 2 
Acompanhamento Pré-Natal 33,52 2 
Apoio Familiar 50 2 
Atendimento a Família 7,22,67,85 4 
Atendimento Domiciliar 69 1 
Apoio Matricial 3,28,31,45,51,54,55,57,61 9 
Apoio Social 14,21 2 
Atividades em Grupos 22 1 
Atividades Educativas 5 1 
Capacitação em SM  2,37,49 3 
Comunicação Terapêutica 46 1 
Consulta de Enfermagem 8,17,19,20,27,58,64,80 8 
Consulta de Enfermagem em Saúde 
Mental 

29,46 2 

Discussões de Casos 46 1 
Dispensação de Medicações 36,80 2 
Educação em Saúde 50,62,67 3 
Educação Permanente 6 1 
Encaminhamentos 7,58,68 3 
Encaminhamento para outros 
profissionais de saúde (médico) 

4,5,11,30,32,43,73 7 

Encaminhamento para Serviços 
Especializados 

3,4,16,19,28,30,32,37,40,43,56,67,72,74,77 15 

Escuta 7,10,11 3 
Escuta Qualificada 4,84 2 
Grupos de Educação em Saúde 35,47,52,53 5 
Intervenção Breve 18 (em grupo), 76 (individual) 2 
Intervenção Familiar 82 1 
Matriciamento 4,41,65 3 
Negociação da Oferta de Cuidados 38 1 
Oficina Terapêutica 59,68 2 
Orientações 33,48,50,78 4 
Orientações a Familiares 7,15,75,81 4 
Orientações Individuais 15 1 
Planejamento Familiar (mulheres 
com transtornos mentais) 

66 1 

Palestras nas Escolas 15 1 
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Tabela 2 - Lista de Intervenções dos enfermeiros em Saúde Mental na Atenção Primária 
à Saúde no Brasil, São Paulo, 2019 

continuação 
Intervenções em SM na AB Estudos provenientes da extração de dados n 

Práticas Integrativas e 
Complementares 

13 1 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) 28 1 
Rastreamento de Transtornos 
Mentais Comuns (Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20)) 

20 1 

Rastreio de Consumo: ASSIST 76 1 
Rastreio de Consumo: Escala AUDIT 9 2 
Rastreio de Consumo: Escala de 
Resiliência 

9 1 

Relacionamento Terapêutico 17, 38 2 
Relacionamento Interpessoal 40 1 
Segurança do Paciente (Medicação) 12,15,24,85 4 
Terapia Comunitária 7,25,36,43,60,80 5 
Triagem  67 1 
Vínculo 35,37,42,68,78,83 6 

Visitas Domiciliares 
5,19,27,33,35,41,43,48,58,64,65,67,68,78,79,80, 
84,85 

18 

conclusão 

 

Discussão 

Esta revisão de escopo permitiu mapear e identificar as intervenções que 

competem aos enfermeiros na APS no Brasil. Devido ao uso dessa metodologia, os 

estudos incluídos não foram submetidos a avaliações críticas, portanto, esse estudo 

não tem a finalidade de abordar a eficácia das intervenções. 

Apesar dos estudos selecionados estarem limitados a APS brasileira, foi 

possível encontrar nos achados as intervenções realizadas pelos enfermeiros, 

focadas à população em saúde mental, e as possibilidade de melhorar a atenção 

psicossocial nos territórios. Corroborando com esses dados, os resultados apontam 

que a maior parte das intervenções em saúde mental, estão dentro do escopo da APS, 

como: o acolhimento, as visitas domiciliares, consultas de enfermagem, 

encaminhamentos, medicalização, grupos de educação em saúde (11,19,35,48,68,78). 

Outro fato importante é que os estudos realizados somente com os enfermeiros 

(1,4,5,7,10,19,31,32,34,36-38,40,43,47,48,50,57,60-67,70,73,74,77,78,80,85), estão em maior número, quando 

comparados as pesquisas realizadas com as equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares, e isso deve-se ao fato das intervenções em saúde mental serem na 

sua maioria comum a outros profissionais de saúde, e ao fato do enfermeiro não 

intervir isoladamente. Portanto, restringir a revisão apenas nesses estudos, teria 
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impedido a exploração de vários aspectos e percepções das equipes, usuários e 

familiares quanto as intervenções que competem ao enfermeiro. 

A metodologia da análise de escopo permite as explorações da análise de um 

conceito, e podemos afirmar que as intervenções encontradas não restringem a 

relação do enfermeiro – paciente. Essas relações são amplas, e incluem as famílias e 

a comunidade, quando o enfermeiro intervém em situações de saúde mental, 

empiricamente, está aplicando o relacionamento terapêutico.  

As amostras conceituam a capacidade do enfermeiro em estabelecer vínculo, 

relacionada na construção de uma confiança mútua, mediante uma atitude acolhedora 

e compreensiva dos anseios, resultante na autonomia do sujeito (79,37,34,42). Apesar de 

citarem que o vínculo é uma intervenção em saúde mental, ampliamos o seu conceito, 

e concluímos que o vínculo, quando estabelecido, permeia todas as intervenções, 

principalmente em situações complexas como no campo de saúde mental (79,78), da 

maneira responsável e humanizada (26).  

Diante do exposto, refletimos que as intervenções do enfermeiro envolvem 

aspectos que transcendem o automatismo, como ocorre nas situações do 

acolhimento, escuta qualificada, e do vínculo (7,10,11,35). Contrapondo, a conceituação 

quanto ao acolhimento, escuta qualificada e vínculo, os achados trazem uma 

realidade assistencial que mostram os enfermeiros realizando o acolhimento como o 

procedimento, e a escuta como um ato de queixa, centrada na doença, dessa maneira 

o vínculo é frágil, impondo uma limitação no cuidado, principalmente aos usuários de 

álcool e outras drogas (67,10,20,26 37,33,52). 

Essa limitação do cuidado é identificada na quantidade de estudos em que os 

enfermeiros referem como intervenções em saúde mental, nos quais estão 

relacionados em acolher a demanda de saúde mental, e posteriormente encaminhar 

para o médico, ou para os serviços de saúde especializados, transferindo a 

responsabilização do cuidado, e diminuindo a sua capacidade intervencionista 

(4,7,11,15,30,32,43,68,73,80). Esses achados contradizem na capacidade e a autonomia do 

enfermeiro na APS, em atender os agravos considerados como prioritários no 

atendimento e as doenças predominantes ao território, por meio da consulta de 

enfermagem podem prescrever e solicitar exames, conforme preconizados em 

manuais técnicos, exceto psicotrópicos. 
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Ao mesmo tempo, confirmam que o fato do diagnóstico e prescrição em saúde 

mental na APS, ser de competência exclusiva médica, reforçam a concepção 

biomédica, e o seu tratamento restrito a medicações (2,24,73,59,58,80), e aos serviços 

especializados. São esses motivos que limitam o enfermeiro em seu protagonismo na 

atenção psicossocial, e o fazem  sentir-se incapaz de intervir por meio de ferramentas 

que requererem competências e habilidades não medicamentosas (32,58,31). 

O papel do enfermeiro é de extrema importância nas intervenções que 

classificamos como segurança do paciente que fazem uso de polifármacos (12). A 

restrição em prescrever psicotrópicos deve ampliar a consulta compartilhada com os 

prescritores, com uma possibilidade de adequar a posologia, inserir os usuários e os 

familiares nas decisões das drogas de escolha, orientar quanto a administração e 

interações medicamentosas, e por seguinte, melhorar a adesão ao tratamento 

medicamentoso (12,80). 

Porém, as consultas de enfermagem com enfoque em saúde mental são 

incipientes diante dos resultados (29,46), com desenvolvimento do processo de 

enfermagem, sem referencial teórico, restrito em exame físico e anamnese (58). 

Corroborando com esses resultados, podemos afirmar que a saúde mental na APS, 

ao invés de aumentar o acesso, a integralidade e longitudinalidade do cuidado, e 

auxiliar na compreensão do processo saúde-doença, é considerada uma barreira a 

atenção à saúde. 

Os achados na literatura apontam que os enfermeiros considerados 

profissionais capacitados em realizar o acompanhamento pré-natal, restringem o uso 

de drogas lícitas e ilícitas, como mais um dado na ficha de cadastramento das 

usuárias. Diante dos resultados dos estudos, as gestantes apontam a fragilidade da 

assistência pré-natal, restrita a orientações gerais, individuais e em grupos, e o 

negligenciamento quanto ao uso de drogas, e a irrelevância que são tratados os 

possíveis agravos para a mãe e o feto (33,52). 

Da mesma maneira ocorrem com os idosos (9), que são acompanhados 

sistematicamente por serem diagnosticados com doenças crônicas, e as de ordem 

psicossocial são restritas a trocas de receitas. Esses estudos apresentam situações 

em saúde mental focados no diagnóstico médico, e/ou no uso de SPA’s. Os dados 

revelam que as intervenções são negligenciadas (33), quanto as demandas 

verbalizadas pelos usuários. 
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Portanto, os enfermeiros intervêm dentro das atividades programáticas 

advindas do Ministério da Saúde, em populações específicas, porém, as intervenções 

sofrem influências biomédicas, valorizando os achados clínicos. Podemos enumerar 

os fatores que impedem a atenção psicossocial nas intervenções do enfermeiro, 

dentre elas, o atendimento restrito aos agravos, sem uma visão holística, 

considerando as singularidades em atender dentro da concepção do conceito de 

prevenção e promoção em saúde mental (3,9,33). 

Os estudos que abordam as intervenções em saúde mental estão relacionados 

ao fato da APS ter retaguarda dos serviços especializados, por meio do apoio matricial 

(3,28,31,45,51,54,55,57,61), apesar de ser de extrema importância para sistematizar de 

maneira interdisciplinar o cuidado em saúde mental, falta consenso quanto ao 

direcionamento das intervenções na perspectiva metodológica. 

Dessa maneira, encontramos o enfermeiro como o facilitador das intervenções 

interdisciplinares no matriciamento (4,41,65), por ter em suas competências a 

coordenação das equipes, constituindo um interlocutor, assegurando o cuidado em 

diferentes níveis de atenção na rede (38). Além de propiciar a construção de momentos 

de discussões, com o objetivo de aumentar as relações, o compartilhamento e 

responsabilização pela implementação, execução, e integralidade da atenção em 

saúde, na lógica da reabilitação psicossocial (2,3,31,41). 

Contrapondo a resolutividade do apoio matricial, estão os encaminhamentos 

aos serviços especializados, considerado pelos enfermeiros na APS, como uma 

intervenção em saúde mental. Na literatura encontramos que essa ação diminui o 

vínculo e a corresponsabilização, dificulta a implementação da reabilitação 

psicossocial na APS (3,2,5,16,32,43), por ocorrer sem critérios e fluxogramas estabelecidos 

(2), implicando na comunicação entre os serviços de referência (16, 28), essas situações 

ficam mais evidentes nos casos de usuários de álcool e outras drogas (74,72).  

Os achados apontam críticas em relação ao AM como disputas de poder, 

intervenções centradas nos especialistas, a falta de comunicação e limitação do 

acesso aos serviços de referência na RAPS (28,45), e a falta de conhecimento dos 

enfermeiros (65). Podemos inferir que apesar das conquistas pós reformistas, a saúde 

mental continua confinada na especialidade psiquiátrica, outrora em hospitais, e 

atualmente nos CAPSs. Os achados corroboram que as intervenções em saúde 
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mental na APS são necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas com 

transtornos mentais, consequentemente diminuindo as internações psiquiátricas. 

Porém, a realidade dos territórios brasileiros, não tem retaguarda dos serviços 

especializados. Ficando a cargo das equipes multiprofissionais atender as demandas 

de saúde mental da população. Diante do exposto, reforçamos a necessidade do 

enfermeiro em ressignificar as suas práticas assistências, e transpor os seus 

conhecimentos e serem resolutivos, explorando as possibilidades de implementar 

intervenções criativas, a fim de superar as lacunas assistenciais que tangem o campo 

da saúde mental na APS (31). 

Durante a extração dos dados, a maioria dos estudos (1-85) aborda as 

fragilidades, a falta de capacitação, que resultam na insegurança dos enfermeiros na 

APS em atender as demandas de saúde mental. Quanto ao atendimento aos usuários 

de álcool e drogas, os índices de negligenciamento e transferência de 

responsabilização pelo cuidado, e a medicalização ficam evidentes (2,3,19,27,28,30,83). 

Reafirmando esses achados, as deficiências no conhecimento sobre saúde mental, 

desde a formação e durante o percurso profissional na APS, demonstram o quanto a 

atenção psicossocial está fragmentada. 

Em contrapartida, os estudos mostram que há possibilidades em ampliar o 

escopo de intervenções em saúde mental nesses territórios, quando apontam o 

reconhecimento do enfermeiro pelos usuários e familiares (7,50) como um profissional 

capacitado em apoiá-los socialmente (14,21), e atender as demandas de ordem 

psicossocial. O emprego das ferramentas de rastreamento dos transtornos mentais 

mais comuns (20), o consumo de substâncias psicoativas (9,76), e a resiliência (9) 

possibilitam  estabelecer a estratificação de risco, as vulnerabilidades sociais, em 

âmbito individual, familiar e comunitária, assim como, a intervenção breve (18,76) como 

uma possibilidade de o enfermeiro ser resolutivo na atenção psicossocial. 

Dentre eles está a construção de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) (28), 

que se dá por meio de discussões de casos (46) envolvendo os usuários, familiares, 

profissionais de saúde, e pode ser viabilizado pelo apoio da rede formal e informal, e 

independe da retaguarda de especialistas. A implementação de intervenções valoriza 

os aspectos sociais, familiares, em uma condução terapêutica, aliado a recursos não 

farmacológicos preconizados na APS, nesse sentido, o enfermeiro é considerado o 

responsável pela cogestão do cuidado (28,43).  
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Diante disso, podemos dizer que as intervenções do enfermeiro em saúde 

mental são complexas, e contrapõem-se na prática assistencial, principalmente sobre 

a promoção e prevenção, quando identificadas, são na sua maioria individualizadas. 

Ao atender individualmente as demandas de saúde mental, há um estrangulamento 

do processo de trabalho e sobrecarga do enfermeiro em relação ao seu papel, por 

isso, é necessário implementar intervenções em grupo 

(7,15,18,22,25,35,36,43,47,52,53,59,60,68,80). 

Nesse escopo está a educação em saúde na APS, identificada como uma 

intervenção que ocorre em todos os equipamentos existentes no território, mapeadas 

em nomenclaturas variadas na conceituação das atividades programáticas em grupo 

(5,35,47,50,52,53,62,67). Os atendimentos em grupos são intervenções consolidadas na APS, 

vinculadas a populações específicas, e/ou por condições de saúde, a construção de 

grupos específicos a saúde mental pode ser terapêutico (59,68) ou excludente. Portanto, 

como os grupos em saúde são constituídos e preconizados na APS, esperamos que 

o enfermeiro seja capaz de trabalhar transversalmente os temas em saúde mental, e 

inserir socialmente as pessoas com transtornos mentais, e os usuários de SPA’S 

(3,7,33,60,71).  

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) mostra-se possível, tornando-se um 

novo instrumento de cuidado em saúde mental (43), construindo espaços comunitários 

com o intuito de acolher por meio de uma metodologia, que agrega saberes e 

compartilha os sofrimentos em comunidade, na perspectiva social, promovendo 

encontros de grupos terapêuticos, e proporcionando o relacionamento interpessoal 

(7,25,36,43,60,80).  

Podemos afirmar que a TCI é de competência regulamentada do enfermeiro, 

tornando-o um terapeuta comunitário, autônomo em intervenções que configuram-se 

no saber popular e científico, rompendo barreiras acadêmicas, sociais, históricas, e 

ideológicas; ressignificando as suas práticas assistências, possibilitando promover 

intervenções embasadas na inserção social, construindo um cuidado transformador 

que transcende o modelo biomédico, no qual foi instituída desde a sua formação, 

percorrendo a sua trajetória profissional (60,80). 

Os enfermeiros recebem capacitações para atenderem as demandas por 

condições de saúde, nos ciclos de vida, dentro de parâmetros pré-estabelecidos em 

modelos biomédicos, pautados em manuais técnicos. Esse estudo não tem a 
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finalidade de tornar o enfermeiro que atua na APS um especialista, mas, assim como 

em outras situações na atenção à saúde, permitir-lhe  reinventar a sua prática na 

atenção psicossocial, instrumentalizando-o, aumentando a sua capacidade 

autônoma, ampliando a clínica do cuidado (36) com abordagens centradas na pessoa 

(31), e valorizando o seu papel terapêutico. 

Conclusão 

A presente revisão de escopo permitiu identificar as intervenções consideradas 

pelo enfermeiro no campo da saúde mental, consolidadas e preconizadas na APS. Os 

achados revelam uma grande variedade de intervenções em saúde mental, mas os 

enfermeiros estão restritos em acolher e encaminhar, transferindo a responsabilidade 

do cuidado, tornando-o burocrático, fragmentado e voltado ao modelo biomédico. 

Acreditamos que o enfermeiro da APS deve ser instrumentalizado, mediante 

educação permanente e continuada, para ter habilidades para intervir com 

competência na atenção psicossocial, e diminuir as lacunas desveladas por falta de 

conhecimento técnico-científico, principalmente nas questões que envolvem o uso de 

álcool e outras drogas. Levantamos as possibilidades de ampliação do escopo, 

quando o enfermeiro intervém em grupos que envolvem as famílias e comunidades.  

Consideramos como limitações, o fato dos estudos mapeados na literatura 

brasileira, serem qualitativos, reflexivos e provenientes de revisões, o que resulta na 

percepção dos enfermeiros e das equipes da APS, em relação as intervenções em 

saúde mental. Por isso, há necessidade de conduzir estudos direcionados aos 

enfermeiros da APS, com metodologias capazes de mostrar a eficácia das 

intervenções identificadas, para uma posterior validação das competências em saúde 

mental. Para consolidar as intervenções psicossociais na APS, há necessidade de 

difundir os conhecimentos científicos, a produção de protocolos que subsidiem as 

tomadas de decisões, levando em consideração as dimensões psicossociais, 

irrestritos ao modelo biomédico, parametrizando os enfermeiros do Brasil. 

Concluímos, que há necessidade do enfermeiro reconhecer o seu papel terapêutico, 

a fim de ter competências e habilidades, e serem capazes de transpor seus 

conhecimentos para melhorar a atenção psicossocial nos territórios da APS. 
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5 CONCLUSÃO 

As competências do enfermeiro na APS estão preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, conforme a Política Nacional de Atenção Básica, porém, são pouco 

específicas em relação as intervenções em saúde mental, focando numa atenção 

psicossocial compartilhada em equipes multiprofissionais, e apoiada em especialistas, 

com referência aos serviços especializados. 

As políticas públicas voltadas a atenção psicossocial foram implementadas na 

Atenção Primária a Saúde, sem a devida preocupação em parametrizar as equipes 

para atender uma demanda, que era de competência da área psiquiátrica, 

principalmente os enfermeiros sentem-se incapazes de intervir por insegurança 

relacionada ao pouco conhecimento das intervenções psicossociais. 

Diante do exposto, o enfermeiro intervém na atenção psicossocial dentro 

escopo na APS, por meio da realização de consultas de enfermagem, visitas 

domiciliares, o acolhimento e a escuta qualificada. Para que haja uma ressignificação 

dessas práticas assistenciais, os enfermeiros devem reconhecer o seu papel 

terapêutico, quanto a articulação na rede, na coordenação das equipes, promovendo 

espaços de compartilhamento de saberes técnicos-científicos populares; que 

possibilitem intervenções individuais, familiares e comunitárias. 

Concluímos que diante de um contexto atual, no qual caminhamos para o 

retrocesso da saúde mental, e na APS, devemos fortalecer os enfermeiros quanto as 

suas competências em saúde mental, com a finalidade de diminuir as iniquidades as 

pessoas com transtornos mentais, usuários de álcool e outras drogas, e 

consequentemente evitar as internações psiquiátricas. A educação permanente é 

fundamental para a parametrização dos enfermeiros, e oportunizar o uso de 

ferramentas capazes de identificar problemas de ordem psicossociais, o uso de 

substâncias psicoativas, na ampliação do cuidado, de maneira autônoma, e 

terapêutica. Por fim, concluímos que há necessidade de validá-las para torná-las 

sistemáticas, contribuindo para uma construção de profissionais capazes de 

consolidar a atenção psicossocial na APS. 
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Objetivo 

O objetivo desta revisão é mapear e identificar as competências dos enfermeiros que 

atuam na Atenção Primária à Saúde no Brasil, quanto às intervenções em saúde 

mental. 

Introdução 

A Atenção Primária a Saúde é definida como o nível do sistema de saúde 

responsável por oferecer à população os cuidados necessários para os seus 

problemas de saúde mais prevalentes, incluindo medidas preventivas, curativas, de 

reabilitação e promoção de saúde, com capacidade resolutiva acima de 80% destes 

problemas. A APS deve ser também, o primeiro contato na rede assistencial dentro 
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do sistema de saúde, caracterizando-se, sobretudo, pela continuidade e integralidade 

da atenção, além da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da 

atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária, e da 

competência cultural dos profissionais1.  

A Declaração de Alma-Ata afirma que os cuidados de saúde primários, como 

cuidados de saúde essenciais com base em métodos cientificamente saudáveis e 

socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis a indivíduos e famílias com sua 

participação total a um custo que a comunidade e o país podem pagar em um espírito 

de autodependência e autodeterminação, tem como objetivo final melhor a saúde para 

todos e ter acessibilidade universal2.  

O discurso de universalização dos serviços em atender a população com 

morbidades não faz com que sejam estendidas aos portadores de saúde mental e/ou 

usuários de álcool e outras drogas. Historicamente os distúrbios em saúde mental são 

ignorados como parte do cuidado na Atenção Primária à Saúde, o fato de integrar a 

saúde mental na atenção primária facilita a pessoa ter uma assistência centrada e 

holística nos serviços comunitários e, como tal, estão fundamentados os seus valores 

e princípios.  

Por isso a necessidade de iniciar um movimento mundial nomeado de Saúde 

Mental Global (2007) para que haja uma integração em rede: entre indivíduos e 

organizações, que visam melhorar os serviços que prestam assistências às pessoas 

acometidas por transtornos mentais, e deficiências psicossociais em todo o mundo, 

especialmente em países de baixa e média renda, sendo regido por dois princípios 

fundamentais: evidências científicas e direitos humanos3.  

Nesse sentindo se fez necessário torna-se público o relatório sobre a 

integração da saúde mental na atenção primária, que foi desenvolvido conjuntamente 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização Mundial de Médicos 

Familiares (Wonca). Este relatório apresenta as vantagens de integrar os serviços de 

saúde mental na atenção primária à saúde, mostrando experiências exitosas em 

diferentes países: Belize, Brasil, Chile, Índia, Irã, Arábia Saudita, África do Sul, 

Uganda e Reino Unido. Além de publicar mundialmente os dez princípios para que a 

saúde mental na atenção primária à saúde, subsidiando a implementação de serviços 

integrados mediante uma rede fortalecida nos países que ainda se utilizam de 
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internações psiquiátricas em grandes hospitais, como única maneira de tratamento 

aos portadores de transtornos mentais 4-5.  

No Brasil as intervenções em saúde mental na APS ocorreu após uma 

reformulação no sistema de saúde, apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) 

assegurar o direito universal à saúde por meio da Constituição Federal, foi necessário 

a promulgação da Lei n.º 10216/2001, para regulamentação das internações 

psiquiátricas, a expansão dos serviços substitutivos, e a pessoa com transtorno 

mental ser considerada como cidadão6.  

Nesse período, a APS brasileira expandiu as equipes de saúde da família, com 

o objetivo de atender os territórios adstritos, e os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), dessa maneira, a atenção psicossocial, direcionou a atender os adventos em 

saúde mental territorialmente6. 

Para organizar as demandas em diferentes níveis de atenção, foi necessário 

ampliar o conceito de atenção à saúde em redes temáticas, dentre elas, a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), que considera APS como porta de entrada, e 

coordenadora do cuidado as populações que necessitam de atendimento em saúde 

mental7. 

A Atenção Psicossocial no Brasil é recente, assim como os avanços das 

políticas públicas de saúde, o que gerou um descompasso quanto ao atendimento a 

uma demanda de adventos em saúde mental, que anteriormente era exclusiva dos 

hospitais psiquiátricos, com as competências de intervenção. Para suprir as lacunas 

assistenciais foram implantadas equipes de especialistas por meio dos Núcleos de 

Apoio a Saúde da Família (NASF)8. 

Porém, o território brasileiro é extenso, e o fortalecimento das redes 

psicossociais são locais e dependem de articulações regionalizadas, o que dificulta 

ampliar o conceito psicossocial, e assegurar uma atenção à saúde de maneira 

longitudinal e integrada aos serviços especializados. 

Nesse contexto, os profissionais generalistas assumem a responsabilidade de 

intervir nos casos de saúde mental, e serem assertivos quanto ao cuidado prestado 

em níveis primários. Por terem profissionais com saberes técnicos científicos que se 
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sobrepõem no processo de trabalho em equipe, essa revisão, optou por rastrear as 

competências do enfermeiro. 

O enfermeiro inserido na APS, é considerado um coordenador de equipe 

necessitando desenvolver competências para atuar com uma base prática 

transformadora, responsabilizando-se tanto pela organização do ambiente, do 

trabalho e do cuidado, como pela coordenação dos enfrentamentos cotidianos, seja 

com os usuários e familiares, seja com os integrantes da própria equipe9.  

Considerando que o enfermeiro tem um amplo escopo de intervenções, 

atribuídos pelos órgãos reguladores, esse profissional deve ser competente nas 

seguintes áreas: comunicação – relacionamento interpessoal, relacionamento 

terapêutico; pessoais – capacidade de assumir responsabilidades acerca do trabalho 

a ser desenvolvido, de aprendizado; cuidado – capacidade de interagir com o 

paciente, levando em consideração suas necessidades e escolhas, valorizando a 

autonomia que este tem para assumir sua própria saúde, a partir da concepção de 

saúde como qualidade de vida; sociopolíticas - capacidade de refletir sobre a esfera 

do mundo do trabalho, de ter consciência da qualidade e das implicações éticas do 

seu trabalho, de ter autonomia de ação e compromisso social, e de desenvolver o 

exercício da cidadania; educação: dos profissionais enfermeiros das equipes de 

saúde, especialmente de saúde mental, para o desenvolvimento do trabalho de 

caráter interdisciplinar10. 

Entretanto, o enfermeiro que atua na APS no Brasil tem autonomia para intervir 

em todos os adventos de saúde do território, porém, inclusive os de ordem mental, 

dentre eles, os usuários de álcool e outras drogas. 

Portanto, os enfermeiros generalistas têm o desafio do atendimento a essa 

população específica, em meio a concepção das suas atribuições primárias e 

intervenções psicossociais. Tornando esse estudo relevante, por meio do 

mapeamento das competências do enfermeiro em saúde mental na Atenção Primária 

à Saúde, poderemos conhecer quais as ferramentas empregadas na atenção 

psicossocial, e se há lacunas assistenciais.  

Foi realizada uma pesquisa preliminar no período de novembro de 2017, sobre 

esse tema nas bases de dados: JBI de revisões sistemáticas e relatórios de 

implementação, Cochrane Database of Systematic Reviews, CINAHL, PubMed. No 
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entanto, não existem protocolos de análise sistemática ou de escopo sobre este tópico 

em andamento ou finalizados. Portanto, uma avaliação de alcance é apropriada para 

o mapeamento da literatura existente, incluindo estudos primários de qualquer 

natureza11. 

Perguntas de Revisão 

Quais as competências em Saúde Mental do enfermeiro que atua na Atenção 

Primária à Saúde? 

Quais as intervenções em Saúde Mental do enfermeiro que atua na Atenção 

Primária à Saúde? 

Palavras-chave  

Português: papel do profissional de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, 

competência profissional, atenção primária à saúde, saúde mental. 

Inglês: Nurse’s Role, Nurses, Professional Competence, Primary Health Care, 

Mental Health. 

Espanhol: Rol de la Enfermera, Enfermeros, Competencia Profesional, 

Atención Primaria de Salud, Salud Mental. 

Critério de inclusão 

Tipos de participantes 

Serão considerados os estudos que incluem os enfermeiros, e outros 

profissionais e que evidenciem as competências do enfermeiro em saúde mental na 

APS brasileira. Serão excluídos estudos nos quais haviam participados outros 

profissionais de saúde, exceto o enfermeiro; e os estudos que referem intervenções 

que competem a equipes da APS, sem diferenciar as do profissional enfermeiro. 

Conceito 

Competências em Saúde Mental 

Contexto 

Atenção Primária à Saúde no Brasil. 

Tipos de fontes 



Apêndices 72  

Esta revisão considerará modelos de estudos experimentais e quase 

experimentais, incluindo ensaios controlados randomizados, ensaios controlados não 

randomizados, antes e depois de estudos e estudos de séries temporais 

interrompidas.  

Além disso, estudos analíticos de observação, incluindo estudos de coorte 

prospectivos e retrospectivos, estudos de casos-controle e estudos analíticos 

transversais serão considerados para inclusão. Esta revisão também considerará 

projetos descritivos de estudo observacional, incluindo séries de casos, relatos de 

casos individuais e estudos descritivos transversais para inclusão.  

Estudos primários qualitativos, quantitativos, econômicos e de métodos mistos 

serão considerados para inclusão, bem como revisões sistemáticas e revisões de 

revisões relacionadas às competências do enfermeiro em saúde mental, que atendam 

aos critérios de inclusão, além de documentos governamentais e a opinião de 

especialistas, que também serão incluídos. 

Estratégia de pesquisa 

A estratégia de busca visa encontrar apenas estudos publicados e não 

publicados. Uma estratégia de pesquisa de três passos será utilizada nesta revisão. 

Uma pesquisa limitada inicial de MEDLINE (PubMed), CINAHL será realizada usando 

os termos: Nurse’s Role, Nurses, Professional Competence, Primary Health Care, 

Mental Health. A busca inicial será seguida por uma análise das palavras de texto 

contidas no título e resumo e nos termos do índice utilizados para descrever os artigos. 

Uma segunda pesquisa usando todas as palavras-chave e termos de índice 

identificado será realizada em todos os bancos de dados incluindo: BVS, Embase, 

Web of Science, Scopus.  

Na terceira etapa, a lista de referência de todos os relatórios e artigos 

identificados será pesquisada para estudos adicionais. Os estudos publicados e não 

publicados em português, inglês, espanhol serão considerados para inclusão nesta 

revisão. 

Os artigos identificados serão então avaliados quanto à relevância para a 

revisão, com base nas informações fornecidas no título e resumo, por dois revisores 

independentes. O artigo completo será recuperado para estudos que parecem atender 
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aos critérios de inclusão da revisão. Se os revisores tiverem incertezas sobre a 

relevância de um estudo a partir do título e resumo, o artigo completo será recuperado. 

Com base no exame de texto completo, dois avaliadores selecionarão os 

estudos, de forma independente em conformidade com os critérios de inclusão, e na 

congruência do objetivo. Qualquer desentendimento que surja entre os revisores será 

resolvido através de discussão ou com auxílio de um terceiro revisor. Os estudos 

identificados a partir de pesquisas de lista de referências serão avaliados de forma 

similar quanto à relevância com base no título e no resumo do estudo. 

Extração dos dados 

Os dados serão extraídos de documentos incluídos na revisão por dois 

revisores independentes usando um formulário de extração de dados alinhado aos 

objetivos da revisão. Uma ferramenta de extração de dados foi desenvolvida 

especificamente para esta revisão de escopo, que será usada para extrair os dados 

relevantes de cada documento. No entanto, é provável que isso seja mais refinado 

durante o processo de revisão. As modificações serão detalhadas no relatório 

completo de análise de escopo. Os autores dos trabalhos serão contatados para 

solicitar dados em falta ou adicionais quando necessário. 

Algumas informações importantes que os avaliadores podem escolher para 

classificar são: 

a. Autor (es) 

b. Ano de publicação 

c. Origem / país de origem (onde o estudo foi publicado ou realizado) 

d. Objetivos dos estudos 

e. Participantes do estudo (quando se aplica) 

f. Metodologia / métodos 

g. Tipo de intervenção em saúde mental 

i. Resultados 

j. Principais achados relacionados com a questão da análise de escopo. 
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Apresentação dos resultados 

Os dados extraídos serão apresentados em forma diagramática ou tabular de 

uma maneira que alinha com o objetivo desta revisão de escopo. Um resumo narrativo 

acompanhará os resultados tabulados e / ou gráficos e descreverá como os resultados 

se relacionam com os objetivos da revisão. 

Conflitos de interesse 

Declaro que não há conflitos de interesse. 

Reconhecimentos 

Agradeço as docentes da disciplina, Prof.ª Diná e Prof.ª Cassia Baldini. 
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APÊNDICE 2 

Quadro 3 - Bases de Dados, Estratégias de Buscas, Identificação e Seleção dos Estudos: 1ª e 2ª fase do estudo. 

Base de Dados Estratégia de Busca Estudos Data Atualização 
Número de 

Estudos 
Selecionados 

BVS (Biblioteca 

Virtual de Saúde) 

 (“Papel do Profissional de Enfermagem” OR “Nurse's Role” 

OR “Rol de la Enfermera”) AND ((Nurses OR Enfermeiros 

OR Enfermeiras OR Enfermeros) AND Competence) AND 

(“Primary Health Care” OR “Atenção Primária à Saúde” OR 

“Atención Primaria de Salud”) AND (“Mental Health” OR 

“Saúde Mental” OR “Salud Mental”) 

180 16/11/2017 04/04/2019 29 

BVS (Biblioteca 

Virtual de Saúde) 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

1282 04/01/2019 04/04/2019 24 

Pubmed 
 (Nurse OR Nurses) AND “Primary Health Care” AND “Mental 

Health” 
601 16/11/2017 04/04/2019 04 

Pubmed 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

2525 04/01/2019 04/04/2019 27 
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Base de Dados Estratégia de Busca Estudos Data Atualização 
Número de 

Estudos 
Selecionados 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

CINAHL 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

1930 04/01/2019 04/04/2019 31 

CINAHL 
 ((Nurse OR Nurses) AND Competence) AND “Primary 

Health Care” AND “Mental Health” 
36 16/11/2017 04/04/2019 2 

CINAHL 
 (Nurse OR Nurses) AND “Primary Health Care” AND “Mental 

Health” 
591 16/11/2017 04/04/2019 5 

EMBASE 
 ((Nurse OR Nurses) AND Competence) AND “Primary 

Health Care” AND “Mental Health” 
75 16/11/2017 04/04/2019 1 

EMBASE 
 (Nurse OR Nurses) AND “Primary Health Care” AND “Mental 

Health” 
1143 16/11/2017 04/04/2019 21 

EMBASE 
 ('nurses':ti,ab,kw OR 'nurse':ti,ab,kw) AND 'primary health 

care':ti,ab,kw AND 'mental health':ti,ab,kw 
179 16/11/2017 04/04/2019 2 
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Base de Dados Estratégia de Busca Estudos Data Atualização 
Número de 

Estudos 
Selecionados 

EMBASE 

 ('primary health care'/exp OR 'primary health care' OR 'basic 

health' OR 'community health'/exp OR 'community health' OR 

'family health'/exp OR 'family health' OR 'health center'/exp 

OR 'health center' OR 'hmo'/exp OR 'hmo') AND 

('professional competence'/exp OR 'professional 

competence' OR 'nursing' OR 'nursing'/exp OR nursing OR 

'nurses role' OR 'technical expertise' OR 'clinical 

competence'/exp OR 'clinical competence' OR 

'knowledge'/exp OR 'knowledge' OR 'aptitude'/exp OR 

'aptitude') AND ('mental health'/exp OR 'mental health' OR 

'community mental health centers'/exp OR 'community 

mental health centers' OR 'community mental health 

services'/exp OR 'community mental health services' OR 

'mental health nursing'/exp OR 'mental health nursing' OR 

'psychosocial nursing') AND (Brazil OR Brazilian) 

125 04/01/2019 04/04/2019 31 

WEB OF SCIENCE 
 (Nurse OR Nurses) AND “Primary Health Care” AND “Mental 

Health” 
741 16/11/2017 04/04/2019 7 

WEB OF SCIENCE 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

250 04/01/2019 04/04/2019 19 
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Base de Dados Estratégia de Busca Estudos Data Atualização 
Número de 

Estudos 
Selecionados 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

SCOPUS 
 (Nurse OR Nurses) AND “Primary Health Care” AND “Mental 

Health” 
38 16/11/2017 04/02/2019 2 

SCOPUS 

TITLE-ABS-KEY ( (“Primary Health Care” OR “Basic Health” 

OR “Community Health” OR “Family Health” OR “Health 

Center” OR “HMO”) AND (“Professional Competence” OR 

Nursing OR “Nurse’s Role” OR “Technical Expertise” OR 

“Clinical Competence” OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND 

(“Mental Health” OR “Community Mental Health Centers” OR 

“Community Mental Health Services” OR “Mental Health 

Nursing” OR “Psychosocial Nursing”)) 

1011 04/01/2019 04/04/2019 29 

PsycInfo 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) AND (Brazil OR Brazilian) 

129 04/01/2019 04/04/2019 16 

BMC Nursing 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

100 04/01/2019 04/04/2019 03 
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Base de Dados Estratégia de Busca Estudos Data Atualização 
Número de 

Estudos 
Selecionados 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

AgeLine 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

10 04/01/2019 04/04/2019 03 

BMC Psychology 

 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

12 04/01/2019 04/04/2019 01 

BMC Psychiatry 
 (“Primary Health Care” OR “Basic Health” OR “Community 

Health” OR “Family Health” OR “Health Center” OR “HMO”) 
232 04/02/2019 04/04/2019 02 
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Base de Dados Estratégia de Busca Estudos Data Atualização 
Número de 

Estudos 
Selecionados 

AND (“Professional Competence” OR Nursing OR “Nurse’s 

Role” OR “Technical Expertise” OR “Clinical Competence” 

OR “Knowledge” OR “Aptitude”) AND (“Mental Health” OR 

“Community Mental Health Centers” OR “Community Mental 

Health Services” OR “Mental Health Nursing” OR 

“Psychosocial Nursing”) 

PEPsic (Periódicos 

Eletrônicos em 

Psicologia) 

Enfermagem AND “Saúde Mental” 37   09 

Dissertações e 

Teses CAPES 

Enfermagem AND "Atenção Primária à Saúde" AND "Saúde 

Mental" 
72 04/02/2019 04/04/2019 8 

RCAAP 
Enfermagem AND "Atenção Primária à Saúde" AND "Saúde 

Mental" 
33 14/02/2019 04/04/2019 7 

Google Acadêmico 
"Primary Health Care" AND "Mental Health" AND "Clinical 

competence" AND Nurse AND Brazil* 
118 07/02/2019 04/04/2019 16 
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APÊNDICE 3 

 

Quadro 4 - Extração de Dados por meio da Ferramenta adaptada do SUMARI, 2019 

Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E01 

PMCS; 

NFC; 

DRRB; 

JASJ; 

JRLS, 

TSB 

2019 – 

Revista 

CUIDARTE 

(Rev Cuid) C
o
lô

m
b

ia
 

Identificar sob a 

ótica dos 

enfermeiros as 

potencialidades e 

limitações da 

estratégia do 

acolhimento 

direcionada às 

demandas de 

saúde mental na 

AB de um 

município do 

Nordeste 

brasileiro. 

20 

enfermeiros 
Qualitativa Acolhimento 

Como estratégias 

de enfrentamento 

sugere-se a 

interlocução entre 

os serviços da 

rede de saúde 

mental através de 

um fluxograma 

municipal; e o 

apoio qualificado 

do NASF junto às 

UBS. 

O acolhimento se 

torna potente e 

viável. Porém, há 

limitações neste 

processo por 

despreparo dos (as) 

profissionais. 

Acolhimento; Saúde 

Mental; Atenção 

Primária à Saúde; 

Enfermeiros. 

E02 JNS 

2018 – 

Repositório 

de Teses e 

Dissertações 

- UFMT 

B
ra

s
il 

Analisar as 

atitudes dos 

profissionais das 

equipes de ESF 

expostos a 

capacitação, 

frente ao 

comportamento 

suicida. 

40 

enfermeiros, 

37 médicos, 

73 TE 

Estudo 

experimental 

Capacitação 

dos 

profissionais 

Observa-se que a 

intervenção 

aplicada foi 

efetiva na 

mudança de 

atitude dos 

profissionais 

enfermeiros frente 

ao 

comportamento 

suicida. 

Contribui para a 

qualidade da 

assistência na AB e 

reforça a viabilidade 

de capacitações 

com vistas a 

prevenir esse 

agravo na 

população. 

Atitude; Atenção 

Primária à Saúde; 

Capacitação; 

Suicídio 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E03 SGS 

2018 – Tese 

de 

Doutorado – 

Teses USP 
B

ra
s
il 

Acompanhar a 

gestão do cuidado 

a um sujeito em 

sofrimento 

psíquico na AB. 

01 psicóloga, 

01 enfermeira 

gerente, 01 

fonoaudióloga, 

01 enfermeira 

de ESF, 01 

AE, 05 ACS 

Cartografia 

Encaminhame

nto para 

serviço 

especializado 

(CAPS) 

Acolhimento 

Apoio Matricial 

A gestão muda 

conforme a 

necessidade, o 

encontro, os 

acontecimentos 

da vida dos 

sujeitos, 

profissionais e 

gestores. 

Apesar de 

acompanharem a 

gestão do cuidado 

do sujeito na AB, o 

encaminhamento 

para o CAPS é 

necessário. 

Cartografia; 

Enfermagem; 

Saúde da Família; 

Saúde Mental 

E04 

DBC; 

ICB, 

MSBJ 

2018 – 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

(Rev Bras 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Analisar as 

tecnologias de 

cuidado em saúde 

mental utilizadas 

nas práticas e 

processos que 

constituem a APS 

a partir dos 

discursos dos 

enfermeiros da 

ESF. 

06 

enfermeiros 
Qualitativa 

Acolhimento, 

Escuta 

Qualificada 

Matriciamento 

Encaminhame

nto para 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

Encaminhame

nto para 

outros 

profissionais 

de saúde 

(médico) 

Emergiram duas 

categorias 

analíticas 

essenciais: 

“Tecnologias de 

saúde utilizadas 

na APS para o 

cuidado de 

usuários com 

sofrimento 

psíquico” e “Parar 

de medicar o 

sofrimento e 

formar 

profissionais”. 

O estudo apontou o 

acolhimento e o 

matriciamento como 

as principais 

tecnologias de 

cuidado exercidas 

na interface da APS 

com a SM. 

Atenção Integral à 

Saúde; Saúde 

mental; Atenção 

Primária à Saúde; 

Tecnologia; 

Enfermagem 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E05 
VCD; 

FSPS 

2018 – 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE (Rev. 

enferm. 

UFPE on 

line) 

B
ra

s
il 

Compreender as 

percepções dos 

enfermeiros 

atuantes na APS 

sobre o cuidado 

de saúde mental à 

pessoa idosa. 

06 

enfermeiros 
Qualitativa 

Encaminhame

nto para outro 

profissional da 

saúde 

(médico) 

Visitas 

Domiciliares 

Atividades 

Educativas 

Emergiram-se as 

categorias: “O 

cotidiano do 

cuidado 

direcionado ao 

idoso na atenção 

primária à saúde” 

e “Fragilidades e 

barreiras para a 

prática da atenção 

psicossocial”. 

O cuidado de 

enfermagem em 

saúde mental à 

pessoa idosa na 

APS é centrado na 

doença e não na 

atenção 

psicossocial. 

Saúde Mental; 

Idoso; Atenção 

Primária à Saúde; 

Saúde Coletiva; 

Assistência Integral 

à Saúde; 

Enfermagem. 

E06 

PFS; 

MPSS

N; EO 

2018 – 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE (Rev. 

enferm. 

UFPE on 

line) 

B
ra

s
il 

Identificar o 

conhecimento e 

as estratégias 

para o cuidado da 

equipe de 

Enfermagem da 

APS ao sujeito 

com 

comportamento 

suicida. 

08 

enfermeiras, 

20 AE e 44 

ACS. 

Quantitativa 
Educação 

Permanente 

Os enfermeiros 

apresentaram 

dificuldades em 

classificar o grau 

de risco do 

comportamento 

suicida, 

comprometendo 

os cuidados 

prestados e os 

encaminhamentos 

qualificados para 

os serviços 

especializados em 

SM. 

As práticas na APS 

precisam englobar 

ações de saúde 

mental visando à 

prevenção do 

comportamento 

suicida, e apropriar-

se de estratégias já 

realizadas em 

outras situações. 

Suicídio; Equipe de 

Enfermagem; 

Assistência à 

Saúde; Atenção 

Primária a Saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E07 

EHLB; 

HCSG; 

JNBSJ;

DCJ; 

ACSP; 

Vagna 

Cristina 

Leite 

da 

Silva 

Pereira 

2018 – 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE (Rev. 

enferm. 

UFPE on 

line) 

B
ra

s
il 

Investigar as 

dificuldades 

vivenciadas por 

enfermeiros na 

AB frente aos 

usuários em 

adoecimento 

mental. 

27 

enfermeiros 

de ESF 

Quantitativa 

Escuta 

Acolhimento 

Encaminhame

nto 

Terapias 

alternativas/ 

Complementar

es 

Orientação 

Apoio familiar 

Faz-se 

necessário, que 

os enfermeiros 

conheçam a 

proposta da 

reforma 

psiquiátrica, 

embora as 

atividades 

dispensadas na 

atenção básica 

para esse público 

não sejam 

satisfatórias. 

 

Apesar de terem 

conhecimentos 

sobre a reforma 

psiquiátrica, e das 

potencialidades do 

ESF, há uma 

insuficiência de 

habilidades para 

atender às pessoas 

em adoecimento 

mental. 

Saúde Mental; 

Atenção Primária à 

Saúde; 

Enfermagem; 

Estratégia Saúde 

da Família; 

Transtornos 

Mentais; Cuidados 

de Enfermagem. 

E08 
ENR; 

AFL 

2018 - 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Analisar o Projeto 

Terapêutico 

Singular e o 

Processo de 

Enfermagem 

quanto as suas 

especificidades e 

pontos de 

interseções, na 

perspectiva do 

cuidado 

interdisciplinar 

23 artigos 

Revisão 

integrativa 

da literatura 

Projeto 

Terapêutico 

Singular (PTS) 

Processo de 

Enfermagem 

Foram 

identificados 23 

artigos. Destes, 

17 sobre o 

Processo de 

Enfermagem, seis 

sobre o PTS e um 

sobre residência 

multiprofissional. 

Da análise 

identificaram-se as 

suas 

especificidades e 

pontos de 

interseções que 

descrevem o 

alinhamento e 

similaridades entre 

os mesmos, nos 

serviços de AB e 

SM. 

Processo de 

enfermagem; 

Atenção à saúde. 

Estratégia saúde da 

família; Avaliação 

de programas e 

projetos de saúde; 

Desenvolvimento 

de pessoal. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E09 

AASD; 

SMCLF

; PMR; 

FST 

2018 – Rev 

Lat-Am 

Enfermagem 

(Rev Latino-

Am. 

Enfermagem

) 

B
ra

s
il 

Avaliar o 

consumo/ 

dependência de 

álcool e a 

resiliência na 

pessoa idosa com 

hipertensão 

arterial sistêmica 

e analisar os 

fatores 

associados a 

essas variáveis. 

300 idosos Quantitativa 

Rastreio de 

consumo: 

AUDIT 

Escala de 

Resiliência 

89,3% dos 

entrevistados 

fazem uso de 

baixo risco de 

bebidas 

alcóolicas. 

Constatou-se que 

36,7% das 

pessoas 

apresentaram 

resiliência baixa 

Destaca-se que 

este estudo poderá 

trazer contribuições 

para área da 

enfermagem, em 

aplicar os 

instrumentos de 

rastreio do 

consumo/ 

dependência de 

álcool como rotina 

durante o 

atendimento a essa 

população. 

Idoso; Hipertensão; 

Alcoolismo; 

Resiliência 

Psicológica; 

Estratégia Saúde 

da Família; 

Enfermagem 

E10 

LQS; 

ELSS; 

VTCS;

PALC 

2018 – 

Revista 

Saúde e 

Sociedade 

(Saúde Soc.) 

B
ra

s
il 

Compreender 

como os 

enfermeiros da 

Estratégia de 

Saúde da Família 

(ESF) percebem o 

cuidado aos 

consumidores de 

drogas nas 

Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). 

08 

enfermeiros 
Qualitativa 

Escuta 

Acolhimento 

Apesar de os 

enfermeiros 

reconhecerem a 

necessidade de 

prestar um 

cuidado integral 

aos consumidores 

de drogas, eles 

desenvolvem uma 

assistência que 

tem como foco 

prioritário a 

abstinência. 

Necessidade de 

desenvolvimento de 

estratégias de 

cuidado no contexto 

do consumo de 

drogas que possam 

fortalecer o vínculo 

entre profissionais e 

usuários. 

Cuidados de 

Enfermagem; 

Saúde Mental; 

Estratégia Saúde 

da Família; 

Desinstitucionalizaç

ão; Filosofia em 

Enfermagem. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E11 VAMP 

2017 –– 

Tese de 

Doutorado – 

Fundação 

Oswaldo 

Cruz 

(FIOCRUZ) - 

Teses e 

Dissertações 

B
ra

s
il 

Estudar os 

sentidos 

atribuídos pelos 

profissionais da 

ESF acerca do 

que apreendem 

como “caso” de 

saúde mental na 

população adulta 

do território de 

sua 

responsabilidade 

22 

profissionais: 

9 ACS, 5 

médicos 

residentes, 

enfermeiros, 3 

técnicos de 

enfermagem e 

2 médicos 

preceptores 

Qualitativa 

Acolhimento 

Escuta 

Encaminhame

nto para outro 

profissional 

(médico) 

Embora para os 

enfermeiros 

entrevistados 

trabalhar no SF 

seja uma 

alternativa ao 

modelo médico, 

representando 

mais autonomia e 

liberdade de 

trabalho, atribuem 

a SM centrada no 

médico. 

Os enfermeiros não 

reconhecem a sua 

autonomia, para 

intervir nos casos 

de saúde mental. 

Saúde Mental; 

Atenção Primária à 

Saúde; 

Integralidade em 

Saúde; Equipe 

Multidisciplinar 

E12 

TL; 

KGGV; 

ECDC;

AIM 

2017 – 

Issues Ment 

Health Nurs 

(Issues Ment 

Health Nurs) 

In
g

la
te

rr
a
 

Identificar a 

prevalência de 

interações 

medicamentosas 

nesse cenário; 

classificar e 

verificar as 

correlações com 

dados 

demográfico, 

farmacoterapêutic

os, medicações 

psicotrópicas e 

transtornos 

mentais comuns 

(TMC). 

426 pacientes Quantitativo 
Segurança do 

Paciente 

Os resultados 

levantam 

aspectos 

importantes em 

relação à 

segurança do 

paciente nas 

unidades de APS 

no Brasil, onde os 

pacientes com 

queixas 

psicológicas 

precisam buscar 

cuidados de 

saúde em 

primeiro lugar. 

Enfermeiros como 

profissionais de 

saúde, juntamente 

com os prescritores, 

devem equilibrar os 

benefícios e 

malefícios da 

polifarmácia. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E13 

JLSC; 

MPSS

N 

2017 – 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

 

B
ra

s
il 

Verificar o 

conhecimento dos 

profissionais 

atuantes na 

Atenção Básica 

sobre as Práticas 

Integrativas e 

Complementares 

(PIC) e se as 

percebem como 

um recurso de 

cuidado em 

Saúde Mental. 

70 

profissionais 

 

Quantitativo 

Práticas 

Integrativas 

Complementar

es (PIC) 

Os profissionais 

afirmam conhecer 

alguma PIC 

(73,9%), os 

usuários com 

questões de SM 

se beneficiariam 

das mesmas 

(94,2%), 

gostariam de 

receber 

capacitação 

(91,3%) e 

consideram uma 

possibilidade de 

recurso para o 

cuidado em 

Saúde Mental 

(92,8%). 

Os enfermeiros 

generalistas podem 

atuar nesse campo 

e certamente é de 

grande valia para 

atender as 

demandas de 

saúde mental. 

Terapias 

complementares; 

Atenção primária à 

saúde; Saúde 

mental. 

E14 

JS; 

RCM; 

DMSA;

JLO; 

SPB, 

FBA; 

TS; 

LSA 

2017 – 

Issues Ment 

Health Nurs 

(Issues Ment 

Health Nurs) 

In
g

la
te

rr
a
 

Identificar os 

serviços de saúde 

da APS em 

determinada 

região em que 

residem os 

pacientes 

psiquiátricos 

incluídos no 

estudo residem. 

 

25 usuários 

que estavam 

recebendo 

tratamento 

psiquiátrico 

atenção 

primária à 

saúde 

Qualitativo Apoio social 

A necessidade da 

reorganização das 

atividades de 

enfermagem na 

equipe 

interdisciplinar 

para identificar 

elaborar as 

diferentes 

demandas 

relacionadas à 

saúde mental em 

serviços de 

saúde. 

A expansão das 

habilidades dos 

enfermeiros para 

apoiar pacientes 

com problemas 

relacionados à 

substância 

requerem 

discussões com 

diferentes partes 

interessadas. 

Adulto; Brasil; 

Fêmea; Humano; 

Masculino; 

Transtornos 

Mentais / terapia; 

Meia idade; 

Atenção Primária à 

Saúde; Suporte 

social; Adulto jovem 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E15 

JS; 

LYA; 

MAVL;

AFN; 

TMCV;

SPB; 

BCCG;

FBA 

2017 – Rev 

Bras Enferm 

(Rev Bras 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Analisar o manejo 

das necessidades 

de saúde mental 

na atenção 

primária à saúde 

de acordo com a 

percepção dos 

profissionais da 

Estratégia Saúde 

da Família. 

05 

enfermeiras, 

05 

coordenadore

s e 17 agentes 

comunitários 

de saúde 

(ACS). 

Qualitativo 

Acolhimento, 

Rastreamento 

de TMC, 

Orientação 

aos pacientes 

e famílias, 

Segurança do 

Paciente 

Palestras nas 

escolas 

São inúmeras e 

desafiadoras 

demandas de 

saúde mental têm 

sido acolhidas 

nesse setting, no 

entanto, 

apontaram 

dificuldades 

relacionadas à 

operacionalização 

e integração 

destes recursos. 

Destaca-se a 

necessidade de 

uma rede de 

cuidados sensível a 

tais demandas, 

mais articulada e 

gerida de modo 

eficaz 

Enfermagem; 

Saúde Mental; 

Atenção Primária à 

Saúde; Estratégia 

Saúde da Família; 

Enfermagem 

Psiquiátrica 

E16 

ADE; 

VCCC;

LPK; 

LBP; 

EOS 

2017 - 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Analisar a visão 

de coordenadores 

da Estratégia 

Saúde da Família 

(ESF) sobre a 

conformação da 

rede de saúde 

mental no 

município de 

Pelotas/RS 

06 

coordenadore

s de ESF: 04 

enfermeiros, 

01 médico e 

01 assistente 

social. 

Qualitativo 

Encaminhame

ntos para 

Serviços 

Especializados 

(CAPS) 

A rede construída 

pelos 

coordenadores é 

composta por 

poucos serviços 

formais e focada 

no CAPS, e a 

rede informal é 

descrita com 

maiores pontos de 

cuidado. 

O enfermeiro da 

ESF pode ser 

considerado um 

profissional 

estratégico para 

fortalecer a APS 

enquanto lócus de 

cuidado em SM 

Serviços de saúde 

mental; Saúde 

mental; Atenção 

primária à saúde; 

Enfermagem 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E17 

MPSS

N; 

MFTFP

FS 

2017 - 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Descrever o 

resultado da 

aplicação do 

Relacionamento 

Terapêutico (RT) 

a pessoas com 

transtorno mental 

comum. 

112 

prontuários 
Quantitativo 

Consulta De 

Enfermagem 

Relacionament

o Terapêutico 

Rastreamento 

de TMC 

Apropriar-se do 

RT na APS 

conduz o 

enfermeiro a 

assumir a posição 

de intermediar a 

pessoa a criar 

novas formas de 

produzir saúde e 

representa uma 

ferramenta 

importante de 

promoção à SM. 

O RT como cuidado 

em enfermagem em 

saúde mental, 

amplia o conceito 

sobre os 

desencadeadores 

de sofrimento, e 

auxiliar o 

enfermeiro/usuário 

a construir 

estratégias de 

enfrentamento 

Saúde mental; 

Atenção Primária à 

Saúde; 

Enfermagem; 

Assistência em 

saúde mental 

E18 JS 

2016 – Tese 

– Teses 

USP B
ra

s
il 

Verificar a 

efetividade da 

Intervenção Breve 

grupal realizada 

por enfermeiros 

na redução do 

uso de risco e 

nocivo de álcool 

em usuários de 

um serviço de 

atenção primária 

à saúde. 

20 usuários 

Ensaio 

Clínico 

Randomizad

o 

Intervenção 

Breve (IB) 

Os resultados do 

estudo sugerem 

que, apesar de 

ser pouco 

utilizado à prática 

de intervenções 

para usuários de 

álcool, o 

enfermeiro 

mostrou-se efetivo 

quando 

capacitado para 

desenvolver a IB 

grupal. 

Evidenciou -se que 

a IB grupal 

realizada pelo 

enfermeiro no 

contexto da APS foi 

efetiva para a 

redução do 

consumo de álcool 

em indivíduos com 

padrão de uso de 

risco ou nocivo. 

Alcoolismo 

Prevenção & 

Controle; 

Enfermagem de 

Atenção Primária; 

Atenção Primária à 

Saúde; Ensaio 

Clínico Controlado 

Aleatório 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E19 KSFM 

2016 – 

Dissertação 

– 

Universidade 

Federal de 

Alagoas 

B
ra

s
il 

Propor a 

elaboração de um 

fluxograma de 

apoio à tomada 

de decisão de 

enfermeiros da 

atenção básica 

para conduta ou 

encaminhamento 

de pessoa em 

sofrimento 

psíquico. 

16 

enfermeiros 
Qualitativa 

Acolhimento, 

Encaminhame

nto para 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

Visitas 

Domiciliares 

Consulta de 

Enfermagem 

A ferramenta 

elaborada pode 

oferecer 

amplitude de todo 

um processo na 

assistência de 

enfermagem e ser 

um meio 

facilitador no 

gerenciamento do 

cuidado. 

Há necessidade do 

enfermeiro ter uma 

ferramenta para a 

tomada de decisão 

mais adequada, 

para evitar lacunas 

ou falhas na SM. 

tomada de 

decisões; fluxo de 

trabalho; 

enfermeiros; 

atenção primária à 

saúde; estresse 

psicológico 

E20 

TLB, 

AIM, 

ER, 

MAS, 

KGGV, 

KMH 

2016 – J Am 

Psychiatr 

Nurses 

Assoc 

E
s
ta

d
o
s
 U

n
id

o
s
 d

a
 A

m
é

ri
c
a
 

Investigar fatores 

associados à 

incidência de 

TMC e seu 

impacto na QV 

em pacientes de 

Atenção Primária 

à Saúde (APS). 

430 pacientes 

Estudo 

transversal 

 

Consulta de 

Enfermagem 

Rastreamento 

de TMC 

As abordagens de 

cuidados de 

saúde devem 

compreender as 

dimensões da 

existência 

humana: saúde 

física, psicológica 

saúde, apoio 

social e as 

dimensões 

espirituais. 

O uso de 

instrumentos 

validados para 

triagem de em 

saúde mental pode 

ser uma estratégia 

para compreender 

os adventos de 

saúde mental da 

população. 

atenção primária à 

saúde; transtornos 

mentais comuns; 

qualidade de vida; 

drogas 

psicotrópicas 

E21 

JS, LY, 

AMFM,

LDS, 

CAAV 

2016 - 

Archives of 

Psychiatric 

Nursing 

E
s
ta

d
o
s
 U

n
id

o
s
 

Analisar as 

características 

das redes de 

apoio social de 

pacientes com 

transtornos 

psiquiátricos no 

seguimento da 

atenção básica. 

45 entrevistas 

usuários e 

apoiadores. 

Qualitativo Apoio Social 

Os resultados 

mostraram redes 

pequenas e 

densas, com uma 

forte ênfase nos 

laços com os 

apoiadores 

formais e uma 

rede escassa de 

apoiadores 

informais. 

Os entrevistados 

reconhecem o 

enfermeiro como 

um apoiador social. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E22 

VFD; 

GLN; 

LR; 

CJGC 

2016 – 

SMAD. 

Revista 

Eletrônica 

Saúde 

Mental 

Álcool e 

Drogas 

(SMAD, Rev. 

eletrônica 

saúde 

mental 

álcool drog.) 

B
ra

s
il 

Explorar as 

produções 

científicas 

nacionais da 

enfermagem 

sobre o processo 

histórico a 

respeito da 

desinstitucionaliza

ção e da 

reabilitação 

psicossocial 

proveniente da 

RP brasileira. 

39 artigos 

Revisão 

Integrativa 

de Literatura 

Atendimento a 

Família 

Atividades em 

grupo 

Consideram a 

necessidade de 

capacitação 

profissional do 

enfermeiro para 

compatibilizar 

com as demandas 

de saúde mental 

após a Reforma 

Psiquiátrica. 

A saúde mental na 

atenção básica 

também é um 

assunto que 

necessita ser mais 

discutido e 

estudado, para 

fazer com que o 

cuidado seja eficaz. 

Enfermagem 

Psiquiátrica; 

Desinstitucionalizaç

ão; Reabilitação 

Psiquiátrica. 

E23 

ARG, 

RMP, 

RR, 

AYS 

2016 - Int J 

Environ Res 

Public 

Health 

(IJERPH) 

S
u

íç
a
 

Abordar os fatores 

que podem estar 

associados às 

percepções dos 

serviços de saúde 

com abordagem 

centrados no 

paciente, nos 

cuidados de 

saúde mental. 

151 

trabalhadores 

da ESF 92 

ACS, 39 

Enfermeiros, 

20 médicos 

Quanti 

Quali 

Abordagem 

Centrada no 

Paciente 

O presente estudo 

preenche uma 

lacuna importante 

na literatura de 

pesquisa, 

fornecendo dados 

necessários sobre 

a prestação de 

cuidados de 

saúde mental no 

Brasil. 

O enfermeiro pode 

utilizar na 

assistência a 

pessoa com 

problemas mentais, 

usuários de álcool e 

outras drogas. 

colaboração 

transdisciplinar; 

cuidados de saúde 

mental; agentes 

comunitários de 

saúde 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E24 

AIM, 

PCPTF

, TLB, 

ACPJ, 

KGGV, 

RS, 

FREG 

2016 - 

Issues Ment 

Health Nurs 

(Issues Ment 

Health Nurs) 

In
g

la
te

rr
a
 

Analisar a adesão 

aos 

medicamentos 

psicotrópicos e 

sua associação 

com fatores 

sociodemográfico

s, regime 

terapêutico, 

presença de TMC 

e fatores de 

adoecimento, em 

pacientes de dez 

Unidades de APS 

brasileiras. 

253 usuários 

de saúde 
Qualitativo 

Segurança do 

paciente 

Os resultados 

indicam são 

necessárias 

estratégias para 

melhorar a 

adesão à 

medicação nos 

serviços de 

cuidados de 

saúde primários. 

Apesar dos 

enfermeiros não 

prescrevem 

medicações 

psicotrópicas, os 

profissionais 

utilizam das 

orientações 

individuais e/ou em 

grupos para 

melhorarem a 

adesão 

medicamentosa. 

 

E25 

CTR, 

FANM, 

KKDO 

2016 – 

Revista de 

Pesquisa: 

Cuidado é 

Fundamental 

(Rev. 

pesqui. cuid. 

fundam.) 

B
ra

s
il 

Analisar 

contextualmente o 

fenômeno da 

prática da 

enfermagem a 

partir da Terapia 

Comunitária 

Integrativa pela 

sumarização das 

produções 

brasileiras. 

06 artigos 
Revisão 

Integrativa 

Terapia 

Comunitária 

Integrativa 

Emergiram 

contextos sobre a 

atuação da 

enfermagem na 

TCI: a 

implantação das 

práticas 

complementares e 

integrativas, a 

produção do 

conhecimento 

sobre essa terapia 

A aplicação da TCI 

surge como uma 

das novas práticas 

de atuação dos 

profissionais de 

saúde, 

principalmente do 

enfermeiro. 

Saúde Mental; 

Enfermagem em 

Saúde Comunitária; 

Terapêutica; 

Promoção da 

Saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E26 

DGR, 

APRF, 

NGS, 

TMM, 

VPT 

2016 – Rev 

Rene (Rev 

Rene) B
ra

s
il 

Compreender o 

acolhimento a 

usuários de 

drogas em uma 

Unidade Básica 

de Saúde. 

13 sujeitos Qualitativo Acolhimento 

O acolhimento é 

realizado 

exclusivamente 

pelos profissionais 

de enfermagem. 

O acolhimento é 

compreendido na 

prática pelos 

profissionais de 

enfermagem como 

um procedimento, 

sem vínculo. 

Saúde Mental; 

Acolhimento; 

Usuários de 

Drogas; Atenção 

Primária à Saúde. 

E27 DCPP 

2015 – 

Dissertação 

- USP B
ra

s
il 

Conhecer a 

experiência da 

equipe de saúde 

da família no 

atendimento ao 

usuário em 

sofrimento 

psíquico no 

cotidiano da 

prática 

assistencial. 

38 

profissionais 

de saúde 

(médicos, 

enfermeiros, 

AE e ACS). 

Qualitativo 

Acolhimento, 

Visitas 

domiciliares 

(VD), 

Consultas de 

enfermagem 

A equipe de 

saúde percebe-se 

em sofrimento 

diante da 

exposição à 

violência e da 

sensação de 

impotência, com 

repercussões em 

sua saúde mental, 

física e nas 

relações 

familiares 

O enfermeiro surge 

como o ‘resolvedor’ 

de problemas, e 

médico e 

enfermeiro são 

apontados como 

responsáveis pelas 

decisões difíceis da 

equipe. 

Atenção Primária à 

Saúde; Estratégia 

Saúde da Família; 

Estresse 

Psicológico; Saúde 

Mental; Trabalho 

em Equipe. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E28 

MSBJ, 

AMD, 

LLL, 

JCP 

2015 – 

Revista 

Texto e 

Contexto 

 (Texto 

Contexto 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Compreender 

como se 

conformam o 

apoio matricial, 

projeto 

terapêutico 

singular, e sua 

interface com a 

produção do 

cuidado em saúde 

mental 

08 usuários, 

01 médico 

CAPS, 01 

psicólogo 

CAPS, 01 

enfermeiro 

ESF, 01 

médico ESF, 

01 ACS e 02 

AE ESF, 01 

psicólogo 

NASF, 01 AS 

NASF e 01 TO 

NASF 

Qualitativo 

Apoio Matricial 

(AM), 

PTS, 

Encaminhame

nto para 

serviço 

especializado 

(CAPS) 

Os resultados 

evidenciaram o 

acolhimento, o 

vínculo e a 

corresponsabiliza

ção no cotidiano 

assistencial, 

promovendo 

cuidado. 

O AM e o PTS, 

portanto, 

acontecem no 

cotidiano dos 

serviços, porém 

com dificuldades 

que incidem na 

organização e 

produção do 

cuidado. 

Saúde mental; 

Atenção primária à 

saúde; Serviços de 

saúde mental 

E29 

EBB, 

IPMH, 

ZFS, 

MIP, 

JR 

2015 – 

SMAD. 

Revista 

Eletrônica 

Saúde 

Mental 

Álcool e 

Drogas 

B
ra

s
il 

Revisar as 

publicações 

científicas que 

descrevem a 

consulta de 

enfermagem em 

saúde mental no 

Brasil. 

10 artigos 
Revisão de 

Literatura 

Consulta de 

Enfermagem 

em saúde 

mental 

Verificou-se que 

60% dos artigos 

pesquisados 

indicaram que os 

enfermeiros 

possuem 

limitações para 

fazer o 

diagnóstico de 

enfermagem em 

saúde mental. 

A consulta de 

enfermagem e sua 

relação no campo 

da saúde mental 

ainda são 

incipientes na AB. 

Cuidados de 

Enfermagem; 

Saúde mental; 

Serviços de saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E30 

AMFM, 

BMLS, 

TLS, 

TTMS, 

AMTSC 

2015 – 

Cogitare 

Enfermagem 

(Cogitare 

enferm.) 
B

ra
s
il 

Identificar as 

práticas do 

enfermeiro em 

Saúde Mental na 

Estratégia de 

Saúde da Família. 

09 artigos 
Revisão 

Integrativa 

Acolhimento 

Encaminhame

nto para 

profissionais 

(médico) 

Dispensação 

de medicação 

Encaminhame

nto a serviços 

especializados 

(CAPS) 

Foram 

encontrados nove 

artigos 

distribuídos em 

três categorias: 

Dificuldades e 

necessidade de 

capacitação em 

saúde mental. 

 

Os enfermeiros, 

atuantes neste 

cenário, 

posicionaram suas 

práticas em SM 

baseadas na 

doença, no modelo 

biomédico. 

Saúde mental; 

Enfermagem; 

Estratégia de saúde 

da família 

E31 
SM, 

BTSM 

2015 - 

Revista de 

Pesquisa: 

Cuidado é 

Fundamental 

(Rev. 

pesqui. cuid. 

fundam.) 

B
ra

s
il 

Analisar um caso 

de atendimento 

clínico da 

enfermeira no 

nível de atenção 

primária à saúde 

 (APS). 

03 

enfermeiros 
Qualitativa Apoio Matricial 

O Enfermeiro tem 

ferramentas para 

o 

acompanhamento 

longitudinal muito 

além da doença, 

por meio do apoio 

matricial. 

As ações 

interdisciplinares 

entre a equipe, faz 

com que a clínica 

seja ampliada, e o 

enfermeiro possa 

ser um coordenador 

das intervenções. 

Enfermagem em 

saúde pública; 

Atenção primária; 

Continuidade da 

assistência ao 

paciente; 

Trabalho. 

E32 

DAS; 

ALBD; 

LCV; 

AMM 

NEA 

2015 – 

Cultura de 

los cuidados: 

Revista de 

enfermería y 

humanidade

s (CUIDEN) 

E
s
p

a
n
h

a
 

Identificar e 

analisar a 

percepção do 

enfermeiro da 

atenção 

básica/equipe de 

saúde da família 

frente o cuidado 

ao portador de 

transtorno mental. 

8 Enfermeiros 

de ESF 
Qualitativo 

Encaminhame

nto para outro 

profissional da 

saúde 

(médico) 

Encaminhame

nto para 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

É necessário 

delinear o papel 

de cada sujeito 

integrante da 

sociedade civil. 

Buscando manter 

uma cultura de 

cuidados que 

incorpore novos 

conceitos 

pertencentes ao 

adoecimento 

mental. 

Enfermeiro cabe 

atribuições básicas 

de execução de 

ações de 

assistência e 

promoção da 

qualidade de vida. 

Saúde Mental; 

Enfermagem; 

Cuidado; Atenção 

Básica. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E33 

LPML, 

AAPS, 

FTXP, 

FCLS 

2015 - 

Espaço para 

a saúde 

(Espaç. 

Saúde) 

online) 

formato 

eletrônico 

B
ra

s
il 

Analisar as ações 

de enfermagem 

prestadas no pré-

natal à gestante 

diante do 

consumo de 

drogas lícitas e 

ilícitas. 

50 gestantes 

usuárias de 

drogas 

Quantitativa 

Acolhimento, 

Orientações, 

Visitas 

Domiciliares, 

Consulta pré-

natal, 

 

As ações 

realizadas pelo 

enfermeiro ainda 

são insuficientes, 

as gestantes 

(100%) afirmaram 

não receber 

nenhum 

encaminhamento 

para o CAPS AD. 

A temática 

droga/gestação 

ainda é permeada 

por obstáculos para 

o trabalho realizado 

durante o pré-natal 

pelo enfermeiro. 

Gravidez; 

transtornos 

relacionados ao uso 

de substâncias; 

Enfermagem; 

assistência 

E34 

JAJS, 

LAF, 

FBZ, 

RJC, 

MPR, 

GSM, 

EPD 

2015 - 

Revista de 

Biociências B
ra

s
il 

Identificar a forma 

de trabalho dos 

enfermeiros frente 

ao cliente com 

sofrimento 

psíquico e o 

conhecimento dos 

mesmos sobre o 

conceito de SM e 

doença mental. 

26 

enfermeiros 

da ESF 

Qualitativo Acolhimento 

A dificuldade em 

acolher as 

pessoas com 

transtornos 

mentais, pode 

estar relacionada 

à falta de 

treinamento e até 

mesmo a 

qualificação 

acadêmica. 

Na prática, o 

acolhimento está 

fragmentado a 

orientações focais, 

sem resolutividade, 

e vínculo. 

Saúde Mental; 

Enfermagem 

Psiquiátrica; 

Atenção Primária à 

Saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E35 

SB, 

JMC, 

JCS, 

ALMB 

2015 – 

Revista de 

Pesquisa: 

Cuidado é 

Fundamental 

(Rev. 

pesqui. cuid. 

fundam.) 

B
ra

s
il 

Identificar ações 

da equipe da ESF 

com pessoas com 

transtornos 

mentais e 

compreender as 

necessidades 

dessa equipe para 

desenvolver as 

ações de saúde 

mental na 

comunidade. 

04 

enfermeiros, 

04 médicos, 

08 TE, 24 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

(ACS) 

Qualitativo 

Vínculo 

Visita 

Domiciliar 

Acolhimento 

Grupos de 

educação em 

saúde, 

A análise dos 

discursos indicou 

que havia 

mobilização 

visando promover 

assistência 

fundamentada 

nos princípios da 

Reforma 

Psiquiátrica, a 

partir da formação 

que privilegia o 

campo da atenção 

psicossocial. 

Há lacunas no 

processo formativo 

de profissionais de 

saúde, 

especialmente dos 

enfermeiros. 

Recursos humanos; 

Enfermagem de 

atenção primária; 

Enfermagem; 

Saúde mental. 

E36 EBA 

2015 – Tese 

– 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

(UFPB) 

B
ra

s
il 

Analisar as 

transformações 

ocorridas nas 

práticas das 

enfermeiras que 

atuam na AB, a 

partir da 

implantação da 

TCI, tendo em 

vista a 

emergência de 

um novo tipo de 

enfermeira que 

consolida avanços 

para a 

enfermagem no 

campo da saúde 

mental 

comunitária. 

14 

enfermeiras 
Qualitativo 

Terapia 

Comunitária 

Integrativa 

A Terapia 

Comunitária 

Integrativa (TCI) 

se configura uma 

tecnologia leve de 

cuidado que tem 

se disseminado 

pela rede de 

Atenção Básica 

(AB) do país e 

contribuído para a 

prática da 

enfermeira tornar-

se ainda mais 

competente e 

humanizada. 

Imprime à profissão 

uma nova 

competência e a 

possibilidade de 

moldar, romper 

paradigmas, 

reconstruir e 

construir novas 

identidades para si 

e para a categoria. 

Enfermagem; 

Saúde comunitária; 

Prática profissional; 

Serviços de Saúde 

Comunitária 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E37 

APMS, 

BPC, 

KMAS, 

EPS, 

ISP, 

RMO, 

CSOS 

2015 – 

Revista 

Cubana de 

Enfermería 

(Rev. cuba. 

enferm.) 

C
u
b

a
 

Compreender 

como se 

desenvolve a 

preparação e qual 

o conhecimento 

que os 

enfermeiros que 

atuam na ESF 

apresentam sobre 

SM para 

atendimento a 

pacientes com 

transtornos 

psíquicos. 

08 

enfermeiros 
Qualitativo 

Acolhimento 

Capacitação 

em Saúde 

Mental 

Encaminhame

nto para 

serviço 

especializado 

(CAPS) 

Vínculo 

 

Conhecem os 

principais 

transtornos 

mentais, porém 

sentem - se 

inseguros e com 

pouco tempo para 

lidar com os 

pacientes. 

O enfermeiro deve 

envolver os demais 

profissionais da 

equipe, no 

acolhimento aos 

indivíduos com 

transtorno mental, 

dentro das 

demandas 

espontânea ou 

programada e 

busca ativa. 

saúde mental; 

enfermagem; saúde 

da família; atenção 

primária à saúde. 

E38 AKLM 

2014 – Tese 

– 

Repositório 

Institucional 

Universidade 

Federal do 

Ceará (UFC) 

B
ra

s
il 

Averiguar as 

competências dos 

enfermeiros da 

Estratégia Saúde 

da Família para 

atuação em saúde 

mental. 

149 

enfermeiros 

de unidades 

básicas de 

saúde 

Quantitativo 

Relacionament

o terapêutico 

Negociação da 

oferta de 

cuidados. 

Os itens que 

obtiveram os 

maiores níveis de 

concordância 

dentre os 

enfermeiros 

estiveram 

relacionados à 

competência no 

relacionamento 

terapêutico e 

negociação da 

oferta de 

cuidados. 

Espera-se que os 

resultados do 

estudo contribuam 

no direcionamento 

de ações para 

qualificação em 

saúde mental no 

cenário da Atenção 

Primária à Saúde. 

Saúde mental; 

Atenção Primária à 

Saúde; 

Enfermagem; 

Estudos de 

Validação; 

Promoção da 

Saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E39 JATS 

2014 – 

Dissertação 

– 

Dissertações 

e Teses - 

Biblioteca 

Digital da 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

(UEM): 

B
ra

s
il 

Compreender as 

percepções de 

profissionais de 

saúde sobre a 

rede municipal de 

atenção à saúde a 

usuários de álcool 

e outras drogas. 

16 

profissionais: 

03 médicos; 

02 

enfermeiros, 

02 AE, e 06 

ACS, 01 

assistente 

social, 01 

nutricionista, 

01 educador 

físico. 

Qualitativo 

Aconselhamen

to 

Encaminhame

nto para os 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

A concepção do 

cuidado de 

enfermagem na 

abordagem ao 

usuário de 

drogas, segundo 

o discurso das 

enfermeiras, está 

embasada no uso 

de substâncias. 

Evidenciou que os 

enfermeiros 

realizam o 

aconselhamento 

para posteriormente 

encaminhar o 

usuário para o 

CAPS. 

Atenção primária à 

saúde; Percepção; 

Profissionais de 

saúde. 

E40 

SCV; 

AMPC; 

LJP 

2014 – 

Revista 

Enfermagem 

UERJ (Rev. 

enferm. 

UERJ) 

B
ra

s
il 

Aproximar os 

conceitos da 

abordagem 

centrada na 

pessoa (ACP) ao 

cuidado de 

enfermagem. 

11 

enfermeiras 

da ESF 

Qualitativa 

Relação 

interpessoal 

como forma de 

cuidado 

Os resultados 

evidenciaram que 

todas as 

enfermeiras 

consideram a 

relação 

interpessoal 

fundamental no 

cuidado de 

enfermagem. 

Apesar das 

enfermeiras 

reconhecerem a 

importância, 

realizam 

empiricamente por 

falta de 

conhecimento. 

Enfermagem; 

relações 

interpessoais; 

saúde mental; 

atenção primária à 

saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E41 

MSBJ, 

MGF, 

EFCJ, 

LAB, 

LRSR, 

LLL 

2014 – 
Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP (Rev 

Esc Enferm 

USP) 

B
ra

s
il 

Apreender as 

representações 

sociais sobre 

resolubilidade do 

cuidado em saúde 

mental na ESF de 

usuários e 

profissionais de 

equipes de saúde 

da família e 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial. 

44 sujeitos Qualitativo 

Matriciamento 

Visita 

Domiciliar 

As diferentes 

representações 

ensejam melhoria 

do atendimento, 

resolubilidade do 

cuidado e 

congregam 

saberes e práticas 

na perspectiva 

ampliada das 

necessidades de 

saúde no contexto 

familiar, social e 

terapêutico 

O matriciamento, as 

visitas domiciliares 

e os grupos 

terapêuticos 

aparecem como 

atividades 

presentes nos 

serviços que 

favorecem a 

resolubilidade do 

cuidado em saúde 

mental. 

Integralidade em 

saúde; Estratégia 

Saúde da Família; 

Saúde mental, 

Serviços de Saúde 

Mental, 

Enfermagem 

psiquiátrica. 

E42 

RL, PC, 

SB, 

VR, 

AS, 

MA, 

DM, IF, 

HN 

2014 – 
Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP (Rev 

Esc Enferm 

USP) 

B
ra

s
il 

Identificar os 

saberes e fazeres 

constituídos na 

prática da Saúde 

da Família (SF), 

na visão dos 

enfermeiros, no 

que se refere ao 

atendimento à 

pessoa e família 

em sofrimento 

mental na 

perspectiva dos 

saberes 

profissionais de 

Le Boterf. 

3 enfermeiros 

pertencentes e 

os demais 

membros da 

equipe, 

totalizando 33 

participantes 

do estudo. 

Qualitativo 
Acolhimento, 

Vínculo 

Verificou-se que 

entre os saberes 

a maior 

dificuldade é a de 

“saber transpor”, e 

que o cotidiano 

das equipes de 

SF exige muito 

desse saber. Foi 

verificado pouca 

transposição de 

saberes/fazeres 

em situações 

reais 

Refletimos diante 

da permanente 

preocupação entre 

gestão, formação e 

o profissional em 

acumular 

conhecimentos e 

protocolos de 

programas 

ministeriais, 

formatando fazer 

pontual e 

fragmentado que 

garanta a 

produtividade 

Enfermagem; 

Programa saúde da 

família; Saúde 

mental; 

Competência 

profissional 
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Ano/ 

 Revista 
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Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E43 

FBO, 

JFLJ, 

AOS, 

JCS, 

HKAG,

JSP 

2014 – 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE (Rev. 

enferm. 

UFPE on 

line) 

B
ra

s
il 

Conhecer as 

práticas de 

cuidado em SM 

desenvolvidas por 

enfermeiras 

atuantes na ESF 

e caracterizar as 

ações específicas 

voltadas ao 

atendimento das 

demandas em 

saúde mental. 

11 

enfermeiras 

de ESF 

Qualitativo 

Encaminhame

nto para 

outros 

profissionais 

Encaminhame

nto - CAPS 

Terapia 

Comunitária 

Integrativa 

(TCI) 

Visitas 

Domiciliares 

Alguns 

profissionais de 

enfermagem 

pautam as suas 

ações 

assistenciais em 

conceitos 

psiquiátricos 

fundamentados 

no modelo 

biomédico de 

atenção à saúde. 

Aventa-se a 

aplicação da 

educação 

continuada como 

instrumento indutor 

de mudanças nas 

práticas do cuidado 

no campo da saúde 

mental. 

Saúde Mental; 

Atenção Primária 

de Saúde; Serviços 

de Saúde Mental; 

Assistência em 

Saúde Mental; 

Enfermagem. 

E44 

CP; 

AMS; 

ETB; 

COP; 

AMC 

2014 -

Estudos de 

Psicologia 

(Campinas) 
Estud. 

psicol. 

(Campinas) 

B
ra

s
il 

Apreender o 

estado da arte do 

conhecimento e 

das experiências 

brasileiras dessa 

diretriz de 

humanização. 

40 artigos 
Revisão 

Sistemática 
Acolhimento 

Dentre os 

profissionais que 

atuam na área da 

saúde, os da 

enfermagem têm-

se apropriado 

muito mais da 

questão do 

acolhimento do 

que outros, 

profissionais. 

Para que o 

acolhimento torne-

se uma realidade 

junto aos serviços 

de saúde, é 

necessário 

incentivar a 

divulgação de 

casos bem-

sucedidos. 

Acolhimento; Saúde 

pública; 

Humanização da 

assistência; 

Sistema Único de 

Saúde. 
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Ano/ 
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Origem 
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Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E45 

DMA, 

FJG, 

JFD, 

TMR 

 

2014 – 

Revista de 

APS (On line 

/ Impresso) / 

Universidade 

Federal de 

Juiz de Fora. 

B
ra

s
il 

Refletir sobre o 

cuidado em saúde 

Mental na rede de 

cuidados 

primários em 

saúde, tendo por 

base o trabalho 

de apoio matricial 

na ESF. 

Artigo reflexivo 
Não se 

aplica 
Apoio Matricial 

Precarização do 

trabalho em 

saúde, formação 

acadêmica 

insuficiente e 

ausência de 

educação 

permanente em 

saúde são 

elementos que 

dificultam a 

assistência em 

saúde mental na 

ESF. 

O enfermeiro se faz 

um profissional 

capaz de quebrar 

paradigmas na 

assistência 

prestada, e 

reconhece a saúde 

mental na 

integralidade de 

cuidados. 

Saúde Mental; 

Atenção Primária 

à Saúde; Programa 

Saúde da Família; 

Enfermagem 

Psiquiátrica. 

E46 

FTM, 

SB, 

JMC 

 

2014 – 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Analisar as 

percepções 

teórico-práticas do 

aluno de 

graduação em 

enfermagem para 

o cuidado em 

Saúde Mental. 

20 – Alunos 

de Graduação 

de 

Enfermagem 

Qualitativo 

Comunicação 

Terapêutica 

Consulta de 

SM 

Discussões de 

casos 

 

A concepção da 

loucura construída 

socialmente, 

somada aos 

problemas 

relacionados à 

formação 

acadêmica, 

dificulta os 

enfermeiros 

generalistas a 

intervir em SM. 

Os alunos 

avaliaram 

insuficiente o 

aprendizado: Saúde 

Mental na AB, não 

conseguiram 

encontrar pessoas 

com transtornos 

mentais no 

território. 

Saúde mental, 

Atenção primária à 

saúde, Ensino. 
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País de 

Origem 
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em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E47 FBM 

2013 – Tese 

– Teses e 

Dissertações 

- Lume – 

UFRGS 

B
ra

s
il 

Avaliar a gestão 

da atenção 

psicossocial na 

estratégia saúde 

da família, na 

Zona Leste do 

município de 

Porto Alegre/RS. 

12 

enfermeiros 

(coordenadore

s de unidades 

de ESF) 

Qualitativo 

Grupos de 

educação em 

saúde 

A Gestão da 

Atenção 

Psicossocial 

discuti sobre a 

atenção 

psicossocial, que 

foi avaliada como 

uma prática 

cotidiana no 

trabalho da ESF. 

Todos os 

coordenadores das 

ESF são 

enfermeiros, 

necessita de uma 

discussão reflexiva 

com vistas à 

construção conjunta 

de novas 

possibilidades para 

o cuidado ao 

usuário. 

Atenção primária à 

saúde, Avaliação 

em saúde, Gestão 

em saúde, Saúde 

da família 

Saúde mental 

E48 

AF, 

BFB, 

SEM, 

GLN, 

AAB 

 

2013 – 

Ciência, 

cuidado e 

saúde 

(Ciênc., 

Cuid. Saúde) 

B
ra

s
il 

Identificar as 

ações de 

enfermagem 

desenvolvidas na 

ESF junto às 

pessoas com 

transtorno mental 

e sua família, e as 

dificuldades 

encontradas no 

cotidiano. 

12 

enfermeiros 
Qualitativa 

Visitas 

Domiciliares 

Acolhimento 

Orientações e 

acompanhame

nto. 

Revela a 

necessidade de 

educação 

continuada em 

saúde mental, a 

fim de exercerem 

seu papel de 

cuidador integral e 

humanizado 

frente à 

construção de 

ações resolutivas 

junto a essas 

pessoas. 

Os profissionais 

mostram-se 

despreparados, 

inseguros, com 

pouco 

conhecimento 

científico para 

atender a pessoa 

com transtorno 

mental e sua 

família. 

 

Enfermagem. 

Programa Saúde da 

Família. Saúde 

Mental. Família. 
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Ano/ 

 Revista 
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Origem 
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do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E49 

DA, SF, 

MC, 

DB, 

FBP, 

LFT, 

LG, 

JMPB 

 

2013 - 

General 

hospital 

psychiatry 

E
s
ta

d
o
s
 U

n
id

o
s
 d

a
 A

m
é

ri
c
a
 

Investigar se uma 

intervenção de 

treinamento para 

melhorar a 

colaboração entre 

profissionais de 

SM e cuidados 

primários 

melhorou a 

detecção e estão 

de problemas de 

saúde mental na 

APS em quatro 

grandes cidades 

do Brasil. 

40 - Médicos e 

enfermeiras 

da atenção 

primária, 

assistentes 

sociais, 

psicólogos, 

psiquiatras e 

terapeutas 

ocupacionais 

Estudo 

quase-

experimental 

 

Capacitação 

em Saúde 

Mental 

Formação de 

profissionais em 

um modelo de 

assistência 

compartilhada não 

foi associada a 

melhorias 

consistentes no 

reconhecimento 

ou gestão de 

problemas de 

saúde mental 

Enfermeiros 

aumentaram 

significativamente 

suas taxas de 

reconhecimento, 

enquanto GPs 

demonstrou uma 

diminuição 

significativa. 

Saúde mental, 

Atenção Primária à 

Saúde, Cuidados 

compartilhados, 

Detecção Cuidado 

centrado no 

paciente Educação, 

Treinamento 

Cuidados 

colaborativos 

E50 

RMDG 

LAKP, 

MAFO, 

QCGS, 

RMDA, 

PHP 

2013 – 

Revista 

Portuguesa 

de 

Enfermagem 

de Saúde 

Mental 

(RPESM) 

P
o

rt
u

g
a
l 

Descrever as 

ações dos 

enfermeiros na 

promoção em 

saúde mental 

inseridos na 

atenção primária. 

45 

enfermeiros 
Quantitativo 

Acolhimento 

Orientação 

Apoio Familiar 

Educação em 

saúde 

A reforma 

psiquiátrica, 

apresenta, 

grandes desafios 

para a assistência 

da enfermagem 

em saúde mental 

comunitária, 

principalmente 

nas intervenções 

de promoção. 

Os resultados 

evidenciaram que 

as ações de 

promoção da saúde 

mental na AB estão 

diretamente 

relacionadas à 

doença. 

Enfermeiros, 

Promoção da 

Saúde, Saúde 

Mental, Atenção 

Primária. 
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Ano/ 

 Revista 
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Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E51 

MSBJ, 

FSPS, 

TBF 

2013 – Rev 

Bras Enferm 

(Rev Bras 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Compreender o 

apoio matricial 

como um 

dispositivo para a 

resolução de 

casos clínicos de 

saúde mental no 

âmbito da APS 

em um estudo 

qualitativo 

realizado a partir 

de um estudo de 

caso. 

01 enfermeiro, 

01 médico e 

01 ACS no 

centro de 

saúde da 

família, 

psiquiatra, 

assistente 

social e 

enfermeira do 

CAPS. 

Estudo de 

Caso 
Apoio Matricial 

Evidencia-se que 

o Apoio Matricial 

sinaliza os 

caminhos para a 

construção de um 

determinado 

modelo de 

atenção à saúde 

que esteja 

articulado e 

sinérgico com os 

princípios e 

diretrizes do SUS. 

O apoio matricial é 

um dispositivo 

utilizado na 

resolubilidade de 

casos clínicos em 

saúde mental, por 

meio de discussão 

em equipe 

interdisciplinar da 

Atenção Básica. 

Saúde Mental; 

Rede de Cuidados 

Continuados de 

Saúde; Atenção 

Primária; Estudo de 

Caso. 

 

E52 

DSK, 

SSM, 

MAP, 

RMR 

 

2013 – Acta 

Paulista de 

Enfermagem 

(Acta Paul 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Determinar a 

prevalência do 

uso de drogas de 

abuso por 

gestantes. 

Gestantes 

usuárias de 

drogas de 

abuso – 394 

usuárias. 

Estudo 

transversal. 

Acolhimento 

Acompanham

ento Pré-Natal 

Grupos de 

Gestante 

A prevalência do 

uso de drogas 

ilícitas entre 

gestantes foi de 

18,28%. 

O enfermeiro é 

responsável pelo 

acompanhamento 

do pré-natal, devem 

estar aptos para 

detectar o uso e/ou 

abuso de drogas 

lícitas e ilícitas. 

Enfermagem de 

atenção primária; 

Enfermagem 

materno-infantil; 

Drogas ilícitas; 

Gestantes 

E53 

HPOSJ

DMRG, 

MFS, 

WAH 

2013 – 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

(JAN) 

E
s
ta

d
o
s
 U

n
id

o
s
 d

a
 A

m
é

ri
c
a
 Relatar 

experiências de 

médicos e 

enfermeiros 

brasileiros que 

cuidam de 

mulheres com 

depressão pós-

parto em serviços 

de atenção 

primária à saúde. 

10 

enfermeiras 

07 médicos 

Qualitativo 

Grupos De 

Educação em 

Saúde 

(Grupos de 

Gestante) 

Sem técnicas 

consistentes de 

triagem e 

diagnóstico, os 

enfermeiros são 

inseguros quanto 

à identificação e 

tratamento de 

casos de 

depressão pós-

parto. 

Profissionais de 

saúde necessitam 

de treinamento para 

rastrear, identificar 

e tratar a depressão 

pós-parto em 

ambientes da APS. 

Enfermagem, 

depressão pós-

parto, cuidados de 

saúde primários, 

triagem saúde das 

mulheres 
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Mental 
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Palavras-Chave 

E54 

MMLP, 

VGG, 

DMFC

M, 

2013 – 

Revista 

Saúde e 

Sociedade 

(Saúde Soc.) 

B
ra

s
il 

Relatar a 

experiência 

focada nesse 

processo de 

trabalho, tendo 

como horizonte 

ético os princípios 

do SUS e 

concepções 

técnicas e 

científicas mais 

humanizadas com 

vistas ao 

atendimento 

integral ao 

paciente e a sua 

inserção no meio 

social. 

6 equipes 

compostas 

por: 01 médico 

generalista, 01 

enfermeiro, 02 

AE e 06 ou 07 

ACS. 

Qualitativa Apoio Matricial 

O apoio matricial 

pode ser 

alcançado a 

necessária (re) 

organização dos 

serviços para 

acolher à 

demanda por uma 

saúde mental de 

qualidade. 

A experiência 

permitiu evidenciar 

também a 

importância do 

compartilhamento 

de informações e 

saberes entre os 

profissionais no 

cotidiano de suas 

ações, tornando 

possível uma visão 

integrada do 

atendimento. 

Saúde Mental; 

Serviços de Saúde 

Mental; Apoio 

Matricial; Rede de 

Saúde. 

E55 CMFP 

2012 – Tese 

– Biblioteca 

Digital de 

Teses e 

Dissertações 

da UFMG 

B
ra

s
il 

Analisar a 

implicação de 

apoiadores 

matriciais e 

trabalhadores da 

ESF no Apoio 

Matricial em 

Saúde Mental 

(AMSM) em Santa 

Luzia-MG 

35 

profissionais 

(Enfermeiros, 

Médicos, 

ACS) 

Qualitativo Apoio Matricial 

Os enfermeiros 

tiveram um papel 

diferenciado no 

que se refere a 

desvelar a 

instituição AM 

SM, identificando 

conflitos e 

disputas de poder. 

Expuseram a 

sobrecarga como 

elemento que 

atravessa a 

implicação tanto de 

apoiadores quanto 

de trabalhadores da 

ESF no AMSM. 

Saúde Mental. 

Atenção Primária à 

Saúde. Análise 

Institucional. Apoio 

Matricial. Estratégia 

de Saúde da 

Família. 
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Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E56 SVOD 

2012 – 

Dissertação 

– Teses e 

Dissertações 

- Sistema de 

Bibliotecas 

da UFRN 

B
ra

s
il 

Analisar e 

comparar os 

pontos de vista de 

profissionais, 

dirigentes e 

usuários sobre a 

atenção à saúde 

mental na 

Estratégia de 

Saúde da Família 

(ESF). 

209 

profissionais 

ESF, 30 

Saúde Bucal, 

19 NASF, 24 

UBS, 68 

usuários 

portadores de 

transtorno 

mental e 59 

acompanhante

s 

Quantitativo 

Encaminhame

nto para 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

O enfermeiro tem 

papel importante 

junto as famílias 

dos pacientes 

com transtornos 

mentais 

O enfermeiro é 

reconhecido como 

articulador na ESF, 

porém demonstra 

dificuldades em 

manejo aos 

pacientes 

portadores de 

transtornos 

mentais. 

Saúde mental; 

Saúde da família; 

Atenção primária à 

saúde; Assistência 

à saúde 

E57 
JS, 

MAVL 

2012 – Acta 

Paulista de 

Enfermagem 

(Acta Paul 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Descrever como 

são identificadas 

e acolhidas as 

necessidades de 

saúde mental 

(SM) por equipes 

de saúde da 

família, conforme 

a concepção de 

enfermeiros. 

05 

enfermeiros 
Qualitativo Apoio Matricial 

Identificou-se que 

a falta de 

indicadores no 

Sistema de 

Informações da 

Atenção Básica 

(SIAB) afeta o 

planejamento das 

ações de SM. 

Reconhece-se a 

necessidade de 

educação 

permanente, 

revisão do SIAB e, 

sobretudo, criação 

de PTS e à 

disposição para 

novos modos de 

cuidar. 

Necessidades e 

demandas de 

serviços de saúde; 

Saúde mental; 

Percepção; Equipe 

de enfermagem; 

Atenção primária à 

saúde; Saúde da 

família 
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Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E58 

EOSD, 

CN, 

MWC, 

JFS 

2012 – 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Identificar e 

analisar as 

características 

das práticas de 

assistência na 

rede de atenção 

em saúde mental 

no Brasil. 

09 artigos 
Revisão 

Integrativa 

Visitas 

Domiciliares 

Encaminhame

ntos 

Consultas de 

Enfermagem. 

Os resultados 

apontam que, 

mesmo tendo 

algumas 

atividades/princípi

os da reforma 

psiquiátrica nos 

serviços 

substitutivos, 

ainda ocorre uma 

valorização das 

atividades 

médico-centradas. 

O enfermeiro da 

APS é o 

responsável pela 

sua coordenação 

das intervenções. 

Saúde mental. 

Reforma dos 

serviços de saúde. 

Enfermagem. 

E59 
CVL, 

AMSR 

2012 – 

Cogitare 

Enfermagem 

(Cogitare 

enferm.) 

B
ra

s
il 

Relatar a 

contribuição da 

vivência 

acadêmica em um 

Centro de 

Convivência de 

Saúde Mental 

para a formação 

do enfermeiro. 

11 

participantes 

Relato de 

experiência 

Oficinas 

Terapêuticas 

A vivência 

acadêmica 

permitiu que a 

formação do 

enfermeiro seja 

concordante com 

o conjunto de 

transformações, 

advindas da 

Reforma 

Psiquiátrica. 

 

Os alunos de 

Enfermagem em 

dispositivos da 

RAPS permite o 

desenvolvimento de 

habilidades e 

competências 

inerentes ao 

exercício da 

profissão. 

Educação em 

enfermagem; 

Saúde mental; 

Serviços de saúde. 
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 Revista 
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em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E60 

MHMA, 

MOFF, 

MDD, 

LAVB, 

MNM, 

IAR 

 

2012 – 

Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem 
B

ra
s
il 

Caracterizar o 

perfil 

profissiográfico 

dos terapeutas 

formados na 

Paraíba e revelar 

as contribuições 

da formação. 

93 

enfermeiros 

Quantitativo/

Qualitativo 

Terapia 

Comunitária 

Integrativa 

(TCI) 

Verificou-se um 

aumento da 

autoestima dos 

profissionais, 

melhoria de 

relacionamento 

com a equipe e 

fortalecimento do 

vínculo com a 

comunidade. 

Os enfermeiros na 

ESF se tornam 

terapeutas 

comunitários, e 

efetivam 

intervenções por 

meio do vínculo 

com a comunidade. 

Terapia; Formação 

de Recursos 

Humanos; Saúde 

da Família. 

E61 

HGN, 

RL, 

DBM, 

IV, FRS 

2012 - Rev 

Rene B
ra

s
il 

Analisar os 

saberes que 

foram 

desenvolvidos na 

formação do 

enfermeiro da 

ESF para atender 

Saúde Mental na 

APS. 

03 

enfermeiros 
Qualitativa Apoio matricial 

Emergiram duas 

categorias “As 

limitações dos 

espaços formais 

de formação do 

enfermeiro” e “A 

Saúde da Família 

e a práxis 

transformadora 

em Saúde 

Mental”. 

Concluímos que os 

espaços oficiais de 

formação pouco 

valorizaram o 

ensino da Saúde 

Mental. 

Enfermagem; 

Saúde da Família; 

Saúde Mental; 

Educação em 

Enfermagem. 

E62 
FRS, 

CJGC 

2012 – 

SMAD. 

Revista 

Eletrônica 

Saúde 

Mental 

Álcool e 

Drogas 

B
ra

s
il 

Analisar as 

produções 

científicas de 

periódicos 

nacionais que 

versam sobre as 

ações educativas 

em saúde 

voltadas à SM, no 

contexto dos CSs, 

e que tenham a 

participação de 

enfermeiros. 

Enfermeiros 

de Atenção 

Básica 

Revisão 

Integrativa 

de Literatura 

Educação em 

Saúde 

Encontraram-se 

oito artigos que 

mostraram dois 

temas principais: 

ações educativas 

em saúde 

voltadas à saúde 

mental na APS. 

O enfermeiro deve 

se preparar para 

atuar em grupos, 

pois essa atividade 

é muito utilizada na 

área da saúde 

mental. 

 

Saúde Mental; 

Educação em 

Saúde; Atenção 

Primária à Saúde; 

Enfermagem. 
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Ano/ 

 Revista 
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Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E63 

DHIS, 

VPT, 

APRFG 

 

2012 – Rev 

Rene (Rev 

Rene) B
ra

s
il 

Compreender 

como os 

profissionais de 

enfermagem de 

equipes de saúde 

da família 

realizam o 

acolhimento dos 

pacientes de 

saúde mental e 

seus sentimentos 

diante deste 

trabalho. 

11 

profissionais 

de 

enfermagem 

Qualitativa Acolhimento 

O acolhimento se 

caracterizou 

predominantemen

te como uma 

forma de 

encaminhamento 

utilizada pelos 

profissionais de 

enfermagem. 

O profissional de 

enfermagem 

conseguiu 

demonstrar com 

maior evidência 

seus sentimentos, 

aceitando o 

paciente como ele é 

e buscando 

compreender o seu 

mundo. 

Acolhimento; Saúde 

Mental; 

Enfermagem; 

Saúde da Família 

E64 

MAPW,

SSM, 

AP, 

JBB, 

MP 

2012 – Acta 

Paulista de 

Enfermagem 

(Acta Paul 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Conhecer como 

os enfermeiros 

que atuam na AB, 

mais 

especificamente 

na ESF percebem 

sua capacitação 

para assistir a 

pessoa com 

transtorno mental 

e sua família. 

17 

enfermeiros 

da ESF 

Qualitativa 

Consulta de 

enfermagem 

Visita 

Domiciliar 

As atividades 

desenvolvidas 

restringem-se às 

já preconizadas 

pelo serviço, não 

sendo elaboradas 

atividades de 

promoção à 

saúde que 

incluam a família 

na assistência ao 

paciente com 

transtorno mental. 

Os enfermeiros, na 

sua maioria, não se 

sentem 

preparados/capacit

ados para atender 

às necessidades 

específicas dos 

pacientes na área 

de saúde mental. 

Transtornos 

mentais; 

enfermagem; 

Programa Saúde da 

Família 
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Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
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Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E65 
DMA, 

ATS 

2012 – 

Revista de 

Pesquisa: 

Cuidado é 

Fundamental 

(Rev. 

pesqui. cuid. 

fundam.) 

B
ra

s
il 

Identificar o 

conhecimento dos 

Enfermeiros da 

ESF sobre a 

assistência em 

saúde mental a 

partir da RP; e 

investigar a 

articulação entre 

CAPS e ESF no 

tocante às 

atividades de 

matriciamento. 

08 

enfermeiros 

 

Quantitativo 

 

Visita 

Domiciliar 

Matriciamento 

Apresentaram boa 

compreensão 

acerca das 

mudanças nas 

formas de 

tratamento 

empregadas em 

SMl; deram 

importância ao 

papel da família 

no tratamento, e a 

reinserção social 

dos usuários. 

Os enfermeiros 

aplicam o 

matriciamento, 

porém 

desconhecem a 

teoria, a ferramenta, 

sendo empírica a 

prestação de 

assistência. 

 

Saúde Mental, 

Atenção Primária à 

Saúde, Programa 

Saúde da Família, 

Enfermagem 

Psiquiátrica. 

 

E66 TGG 

2011 – Tese 

– 

Repositório 

Institucional 

UFC - 

Universidade 

Federal do 

Ceará 

B
ra

s
il 

Analisar condutas 

de enfermeiros e 

médicos no 

planejamento 

familiar de 

mulheres com 

transtorno mental. 

28 

enfermeiros, 

14 médicos da 

ESF 

Qualitativa 

Planejamento 

Familiar em 

mulheres 

portadores de 

transtornos 

mentais 

Promover 

mudanças na 

práxis dos 

enfermeiros, e 

incluir as 

mulheres 

portadoras de 

transtorno mental, 

considerando 

suas 

particularidades, 

no planejamento 

familiar. 

O estudo 

demonstrou 

necessidade de 

formação 

complementar de 

enfermeiros e 

médicos na área do 

PSF versus saúde 

mental. 

Planejamento 

Familiar; Atenção 

Primária à Saúde; 

Assistência em 

Saúde Mental; 

Mulheres; 

Profissionais da 

Saúde. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E67 

ALA, 

ASL, 

JLDG, 

AVP, 

VFDD 

2011 – 

Revista 

Texto e 

Contexto 

(Texto 

Contexto 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Descrever as 

estratégias 

utilizadas pelos 

“enfermeiros da 

família” no 

cuidado com 

pacientes em 

sofrimento 

psíquico. 

20 

enfermeiros 
Qualitativa 

Triagem 

Encaminhame

nto para 

(CAPS) 

Educação em 

Saúde 

Visita 

Domiciliar 

Atendimento à 

família 

 

O enfermeiro de 

família deve 

buscar na 

multidisciplinarida

de, na formação 

de parcerias 

intersetoriais e na 

participação social 

dos usuários, a 

ampliação do 

nível de saúde da 

comunidade 

Os enfermeiros não 

as planejam de 

modo direto e/ou 

intencional, no 

entanto, existem 

aqueles que 

intervêm em 

escutar, acolher, 

visitar, articular. 

Saúde mental. 

Saúde da família. 

Enfermagem em 

saúde comunitária 

E68 

VRC, 

SB, 

LAC 

2011 – 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP (Rev 

Esc Enferm 

USP) 

B
ra

s
il 

Identificar e 

analisar na 

produção 

científica as ações 

realizadas pelos 

profissionais da 

equipe de saúde 

da família na 

atenção à saúde 

mental. 

17 artigos 
Pesquisa 

Bibliográfica 

Visita 

Domiciliar 

Vínculo 

Acolhimento 

Encaminhame

nto 

Oficinas 

Terapêuticas 

As ações de 

saúde mental 

desenvolvidas na 

atenção básica 

não apresentam 

uniformidade em 

sua execução e 

ficam na 

dependência do 

profissional ou da 

decisão política 

do gestor 

Os profissionais 

devem apropriar-se 

de novas práticas 

para 

desenvolverem uma 

assistência integral. 

Saúde da família; 

Saúde mental; 

Atenção primária à 

saúde; Equipe de 

assistência ao 

paciente; 

Enfermagem 

psiquiátrica 



Apêndices 114  

Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E69 

CMCS, 

ERT, 

VMS, 

GSCV 

 

2011 – 

Revista 

CIENCIA Y 

ENFERMER

IA (Cienc. 

enferm.) 

C
h
ile

 

Descrever o 

processo de 

atendimento 

domiciliar à saúde 

mental no 

contexto do PSF, 

baseando-se na 

literatura científica 

publicada. 

13 artigos 
Revisão de 

literatura 

Atendimento 

Domiciliar 

O preparo 

profissional e a 

percepção 

vivencial dos 

usuários, em sua 

comunidade, por 

meio do 

atendimento 

domiciliar, 

melhora a 

qualidade 

assistencial. 

Promover a saúde 

mental inclui 

desenvolver ações 

que busquem 

minimizar os 

agravos e 

determinantes 

sociais do 

adoecimento. 

Visita domiciliar, 

saúde mental, 

saúde da família, 

enfermagem. 

E70 

FBO, 

JCCS, 

VHFS, 

CKAC 

2011 – 

Revista 

Texto e 

Contexto 

(Texto 

Contexto 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Identificar os 

cuidados 

oferecidos pelas 

enfermeiras da 

ESF frente às 

necessidades de 

saúde mental. 

10 

enfermeiras 
Qualitativa 

Visita 

Domiciliar 

A formação 

permanente da 

força de trabalho 

é imprescindível 

para a 

transformação do 

processo de 

trabalho no 

sentido da 

efetivação do 

SUS. 

O tempo atual exige 

dos enfermeiros 

práticas flexíveis, 

abertas, inventivas 

que busquem 

valorizar as 

singularidades do 

usuário. 

Saúde Mental; 

Atenção Primária 

de Saúde; 

Enfermagem em 

Saúde Comunitária. 

E71 

MMS, 

VPP, 

MSB, 

ALS 

 

2011 – 

Revista 

Texto e 

Contexto 

(Texto 

Contexto 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Compreender os 

significados de 

ser familiar 

cuidador do 

paciente portador 

de transtorno 

mental. 

02 famílias de 

portadores de 

transtorno 

mental 

Qualitativo 
Relacionament

o Interpessoal 

O foco da 

enfermagem é o 

ser humano como 

unidade de vida, 

como um 

elemento de 

participação 

qualitativa em seu 

modo de 

experenciar a 

saúde. 

O enfermeiro atua 

além de suas 

funções técnicas, 

como interceptor 

para estabelecer 

relações 

interpessoais 

terapêuticas com os 

pacientes e 

familiares. 

Enfermagem; 

Transtornos 

mentais; Família 
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Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E72 

DRS, 

DSL 

 

2011 – 

Revista 

PSICO B
ra

s
il 

Descrever as 

implicações dos 

atuais modelos de 

análise e atenção 

da dependência 

de álcool e outras 

drogas nos 

serviços de saúde 

básica. 

15 

profissionais 

de saúde: 

médicos, 

enfermeiros e 

agentes 

comunitários 

de saúde 

(ACS) 

Qualitativa 

Acolhimento 

Encaminhame

nto para 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

Constatou-se 

também a falta da 

capacitação das 

equipes de 

Estratégia da 

Saúde da Família 

para lidarem com 

a problemática da 

dependência de 

álcool e outras 

drogas. 

As ações em saúde 

centram-se no 

indivíduo e na 

recuperação dos 

agravos à saúde, 

ao invés de ações e 

estratégias que 

visem à promoção e 

à prevenção. 

Atenção básica; 

profissionais de 

saúde; 

racionalidades; 

drogadição, 

dependência de 

álcool e outras 

drogas. 

E73 

LMR, 

SMM, 

JSA, 

SMBAF 

2010 – 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP (Rev 

Esc Enferm 

USP ) 

B
ra

s
il 

Descrever as 

atividades 

voltadas para a 

atenção ao 

portador de 

transtorno mental 

na ESF e 

identificar se os 

profissionais se 

encontram 

preparados para 

atender a essa 

clientela 

específica. 

10 

enfermeiros 
Qualitativo 

Encaminhame

nto para 

outros 

profissionais 

da equipe 

(Médico) 

Um dos desafios 

da ESF para 

atender a saúde 

mental, constatou-

se que a equipe 

da ESF tem 

poucos 

treinamentos 

voltados para o 

transtorno mental. 

De acordo com as 

falas pôde-se 

constatar que não 

há atividades para o 

portador de 

transtorno mental 

na rede básica, por 

falta de capacitação 

Saúde mental; 

Saúde da família; 

Enfermagem em 

saúde pública; 

Enfermagem em 

saúde comunitária. 
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achados 
Palavras-Chave 

E74 
KIVR, 

MJN 

2010 – Rev 

Bras Enferm 

(Rev Bras 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Investigar o papel 

destes 

enfermeiros na 

abordagem aos 

dependentes de 

drogas, 

analisando 

estratégias de 

cuidados básicos 

de enfermagem 

aplicados a estes 

usuários. 

03 

enfermeiros 
Qualitativo 

Aconselhamen

to 

Encaminhame

nto para CAPS 

 

Constatou-se a 

carência na 

formação 

profissional dos 

enfermeiros em 

relação à 

dependência de 

drogas, 

restringindo suas 

ações ao 

encaminhamento 

dos usuários a 

serviços mais 

especializados em 

saúde mental. 

O campo de 

atuação do 

enfermeiro é 

grande, ele pode 

exercer seu papel 

ao trabalhar a 

motivação do 

usuário e o resgate 

de sua autoestima 

por meio de 

intervenções em 

saúde mental. 

Enfermagem; 

Transtornos 

relacionados ao uso 

de substâncias; 

Programa Saúde da 

Família. 

E75 MCE 

2009 – 

Dissertação 

– 

Dissertações 

e Teses - 

Biblioteca 

Digital da 

UEM: 

Sistema 

Nou-Rau 

B
ra

s
il 

Relatar o 

atendimento 

oferecido aos 

familiares de 

portadores de 

transtornos 

mentais na ESF 

sob a percepção 

das famílias. 

07 famílias Qualitativo 

Acolhimento 

Orientações 

as famílias 

A enfermagem 

precisa oferecer 

uma assistência 

de qualidade ao 

portador de 

transtorno mental 

e seus familiares, 

baseada nas 

necessidades de 

cada família e nas 

singularidades de 

seus integrantes. 

A dificuldade de 

desenvolver ações 

em saúde mental 

está ligada ao 

estigma e 

preconceito de 

alguns profissionais 

de saúde. 

Saúde Mental; 

Família; Atenção 

Primária à Saúde; 

Enfermagem em 

Saúde Comunitária 



Apêndices 117  

Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 
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Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 
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Mental 

Resultados 
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achados 
Palavras-Chave 

E76 CRZ 

2009 – 

Dissertação 

– Biblioteca 

Digital de 

Teses e 

Dissertações 

- SiBi/UFPR 

 

B
ra

s
il 

Avaliar o processo 

de implementação 

do projeto de 

Detecção Precoce 

e Intervenção 

Breve para 

usuários de risco 

e nocivo de 

drogas realizado 

por profissionais 

da APS no Estado 

do Paraná na lida 

da rotina diária. 

103 

profissionais: 

médicos, 

enfermeiros, 

psicólogos, 

auxiliares de 

enfermagem e 

agentes 

comunitários 

de saúde 

Quantitativo 

Qualitativo 

Aplicação do 

ASSIST 

Intervenção 

Breve 

Os profissionais 

elencaram 

algumas 

dificuldades na 

aplicação do 

ASSIST: falta de 

tempo, falta de 

lugar apropriado, 

falta de 

funcionários, 

desmotivação 

pessoal. 

Os profissionais 

que atuam na APS 

sugerem que a 

aplicação do 

ASSIST e IB devem 

ser de 

responsabilidade do 

enfermeiro e do 

médico. 

Implementação; 

Prevenção ao uso 

de drogas; 

Intervenção Breve; 

ASSIST; Detecção 

de drogas; Uso de 

risco de drogas; 

Atenção primária à 

saúde. 

E77 

ARFF, 

MCFS

CMLCJ 

2009 – 

Revista de 

Salud 

Publica 

(Rev. salud 

pública) 

C
o
lô

m
b

ia
 Comparar o 

conhecimento e a 

opinião de 

enfermeiros sobre 

a depressão. 

101 

enfermeiros 
Quantitativo 

Encaminhame

nto para 

serviços 

especializados 

(CAPS) 

Em ambos os 

grupos o déficit de 

conhecimento e o 

desconhecimento 

de enfermeiras 

sobre a 

importância do 

seu papel 

terapêutico na 

depressão. 

O enfermeiro possui 

as condições 

necessárias para 

detectar pacientes 

deprimidos, porém, 

falta capacitação. 

Depressão; 

enfermagem; saúde 

mental; cuidados 

primários 
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Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E78 

RMDA

G, 

LAKP 

2009 – 

Ciência, 

cuidado e 

saúde 

(Ciênc., 

Cuid. Saúde) 

B
ra

s
il 

Descrever o perfil 

sociodemográfico 

dos enfermeiros 

da ESF e 

identificar suas 

habilidades para 

atuar na saúde 

mental, no 

município de 

Uberaba, MG. 

45 

enfermeiros 
Qualitativa 

Vínculo 

Orientação 

Acolhimento 

Visita 

Domiciliar 

Em relação às 

fragilidades ou 

contradições 

referentes à 

saúde mental na 

ESF, estudos 

apontam algumas 

dificuldades dos 

enfermeiros em 

incorporar a 

assistência à 

saúde mental no 

enfoque da APS. 

Reforça-se a 

importância de 

desenvolver 

aperfeiçoamento 

em saúde mental, 

enquanto prática de 

educação 

permanente aos 

enfermeiros. 

Enfermeiros; Saúde 

Mental; Programa 

Saúde da Família; 

Aptidão. 

E79 

MADSL 

TRR, 

JLGS, 

ICSC, 

AMA; 

2009 – 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Analisar 

concepções de 

profissionais de 

unidades básicas 

de saúde sobre o 

atendimento aos 

usuários em 

situação de 

violência, em suas 

diferentes 

manifestações 

16 

profissionais: 

enfermeiros, 

médicos, 

técnicos ou 

auxiliares de 

enfermagem e 

agentes 

comunitários 

de saúde 

Qualitativa 
Vínculo 

Acolhimento 

A desarticulação 

da rede de 

assistência à 

violência, 

insegurança, falta 

de profissionais 

capacitados e 

infraestrutura 

inadequada são 

alguns fatores que 

dificultam o 

atendimento 

O enfermeiro tem o 

papel de 

identificação, 

acolhimento, e 

encaminhamento 

para a RAPS. 

Causas externas; 

Violência; Serviços 

básicos de saúde; 

Centros de saúde. 
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Competência 
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Mental 

Resultados 
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achados 
Palavras-Chave 

E80 

AJFS, 

GNM, 

KFAG, 

ACMP 

 

2007 – Rev 

Bras Enferm 

(Rev Bras 

Enferm) 
B

ra
s
il 

Identificar a 

formação e as 

ações do 

enfermeiro em 

Saúde Mental 

(SM), no 

Programa Saúde 

da Família (PSF). 

134 

enfermeiros 
Quantitativo 

Consulta de 

Enfermagem 

Dispensação 

de 

medicamentos 

TCI 

Visitas 

Domiciliares 

Medidas/estratégi

as de políticas 

públicas voltadas 

a esta área 

devem ser 

rediscutidas e 

operacionalizadas 

para (re)direcionar 

caminhos à 

reforma nas 

ações e nos 

serviços de SM. 

Percebe-se, que as 

ações em SM são 

realizadas para 

atender a 

população são 

isoladas, o que leva 

uma parte da 

comunidade a ficar 

sem atendimento 

específico. 

Enfermagem; 

Saúde mental; 

Programa Saúde da 

Família. 

E81 

MK, 

ARFF, 

JLFS 

2006 – Rev 

Lat-Am 

Enfermagem 

(Rev. Latino-

Am. 

Enfermagem

) 

B
ra

s
il 

Conhecer a 

atenção à saúde 

mental num 

Programa de 

Saúde da Família 

(PSF). 

142 sujeitos 

(18 

enfermeiras, 

78 ACS, 17 

usuários e 29 

familiares) 

Quantitativo 

Orientações 

aos familiares 

Segurança do 

paciente 

Evidenciou-se 

incoerência entre 

opiniões dos 

sujeitos quanto às 

orientações dos 

profissionais. 

É importante que o 

enfermeiro ajude o 

paciente a 

perceber-se como 

um participante 

ativo nesse 

processo. 

programa saúde da 

família; 

enfermagem 

psiquiátrica; escalas 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E82 

LSM, 

LPK, 

SAFG 

2006 – 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

(Rev 

Gaúcha 

Enferm.) 

B
ra

s
il 

Mostrar a 

importância da 

utilização do 

Modelo Calgary 

de Avaliação e 

Intervenção em 

Famílias na 

prática 

assistencial das 

equipes de Saúde 

da Família. 

01 família 
Estudo de 

caso 

Intervenção 

Familiar 

Constatou-se que 

esse Modelo pode 

ser utilizado no 

acompanhamento 

às famílias e que 

a sua utilização 

proporciona a 

aproximação das 

famílias com o 

serviço de saúde 

e possibilita um 

melhor 

planejamento das 

intervenções em 

SM. 

A experiência 

permitiu visualizar 

como funcionavam 

as famílias e 

planejar 

intervenções 

conforme as 

necessidades dos 

integrantes. 

Família; Saúde 

mental; 

Enfermagem. 

E83 
MCFS

CARFF 

2005 - 

SMAD. 

Revista 

eletrônica 

saúde 

mental 

álcool e 

drogas 

B
ra

s
il 

Divulgar 

conhecimentos 

sobre a atenção 

ao portador de 

transtornos 

depressivos. 

Não se aplica Reflexão Vínculo 

Os profissionais 

de enfermagem, 

nos diferentes 

níveis de atenção, 

não estão 

preparados para 

identificar e cuidar 

das pessoas que 

apresentam 

transtornos 

depressivos. 

Sabendo disso, 

aumenta a 

responsabilidade 

dos educadores 

nessa área 

Observou-se que 

enfermeiros, em 

atividade na APS, 

não estão 

preparados para 

dar a devida 

atenção ao portador 

de transtorno 

mental. 

Enfermagem; 

Saúde mental; 

Transtorno 

depressivo. 
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Estudo Autor 
Ano/ 

 Revista 

País de 

Origem 
Objetivos 

Participantes 

do Estudo 
Metodologia 

Competência 

Intervenção 

em Saúde 

Mental 

Resultados 
Principais 

achados 
Palavras-Chave 

E84 

ATMCS 

CCS, 

MOFF, 

MMLN, 

SB, 

KKGS 

2005 – Rev 

Bras Enferm 

(Rev Bras 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Compreender os 

limites/possibilida

des de 

implementação de 

ações de saúde 

mental nos 

serviços da rede 

básica de saúde 

do município na 

perspectiva da 

Reforma 

Psiquiátrica 

proposta no país. 

15 

participantes 

(04 ACS, 06 

enfermeiros, 

03 médicos, e 

02 familiares 

de usuários 

dos serviços) 

Qualitativo 

Escuta 

qualificada 

Visitas 

Domiciliares 

Para considerar a 

possibilidade de 

efetivação da RP, 

urge a Educação 

Permanente para 

os profissionais 

dos serviços e a 

produção de 

conhecimentos, e 

a inserção de 

novos 

instrumentos para 

os processos de 

trabalho. 

A falta de 

compreensão do 

que seja o processo 

saúde-doença 

mental, o material 

empírico revelou a 

falta de 

reconhecimento de 

ações de saúde 

mental como tais 

Saúde mental; 

Trabalho; 

Enfermagem; 

Programa de Saúde 

da Família. 

E85 
WAGR, 

RRCL 

2003 – Rev 

Bras Enferm 

(Rev Bras 

Enferm) 

B
ra

s
il 

Conhecer a 

percepção dos 

enfermeiros sobre 

o PSF; identificar 

dificuldades 

pertinentes a 

promoção da SM; 

investigar sobre a 

contribuição da 

enfermagem 

psiquiátrica dentro 

do PSF. 

05 

enfermeiras 
Qualitativo 

Atendimento 

Familiar 

Visitas 

Domiciliares 

Os discursos 

revelaram a 

necessidade de 

qualificação dos 

profissionais para 

trabalhar em 

equipe e com a 

família, havendo 

necessidade, 

também, de 

humanizar a 

assistência. 

Conscientizar os 

profissionais de 

saúde que atuam 

no PSF de que 

todas as pessoas 

que moram em seu 

território de 

atuação, fazem 

parte da sua 

clientela e, neste 

contexto, estão 

inclusas as pessoas 

com transtornos 

mentais e os de 

risco para adoecer. 

saúde da família; 

enfermagem; saúde 

mental 
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AE Auxiliar de Enfermagem 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

CSs Centros de Saúde 

EP Educação Permanente 

ESF Estratégia Saúde da Família 

IB Intervenção Breve 

NASF Núcleo de Atenção à Saúde da Família 

PSF Programa Saúde da Família  

PTS Projeto Terapêutico Singular 
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SM Saúde Mental 

TE Técnico de Enfermagem 

TMC Transtornos Mentais Comuns 
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