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RESUMO
Este artigo é um estudo de revisão literária de cunho descritivo sistematizado, que tem como tema o transtorno
depressivo. Busca identificar, na literatura brasileira, produções científicas sobre a sistematização do cuidado de
enfermagem  ao  paciente  portador  de  distúrbio  depressivo.  Objetiva  apreciar  as  condutas  do  enfermeiro  no
tratamento dos portadores de transtorno depressivo, no intuito de avaliar sua capacidade, seu desempenho, seu
conhecimento e sua competência à luz das diretrizes da atenção básica, especificamente do PSF.  A pesquisa foi
desenvolvida com base em livros,  revistas,  jornais, redes  eletrônicas.  Com este estudo, percebeu-se que são
necessários: o aprimoramento da formação do enfermeiro, pelas instituições de ensino, para a realização desse
cuidado,  ampliando-se,  assim,  as  possibilidades  de  uma  assistência  global;   a  busca  de  alternativas  para
capacitar e organizar o trabalho do enfermeiro; o combate ao estigma e ao preconceito que o profissional ainda
traz consigo em relação aos transtornos mentais; a  competência para se manter uma assistência diferenciada e
um  o acolhimento adequado  ao paciente, resultando num atendimento holístico e de qualidade.

Palavras- Chave: “Transtorno Depressivo”, “Programa de Saúde da Família” e “Enfermagem e Família”.

RESUMEN

Este artículo es  un estudio de revisión de la literatura  con carácter  sistemático descriptivo,  temáticas  en el
trastorno depresivo. El objetivo es identificar en la literatura brasileña, producciones científicas de cuidados de
enfermería en pacientes con trastornos depresivos. El estudio pretende evaluar la conducta de las enfermeras en
el tratamiento del paciente con trastorno depresivo, para evaluar la capacidad, el rendimiento y el conocimiento
de la enfermera en la atención de enfermería competente,  de acuerdo a las directrices en atención primaria,
específicamente en el PSF. La encuesta fue desarrollada basada en los libros, revistas, periódicos, y las redes
electrónicas. A través del estudio, nos damos cuenta de la necesidad de mejores instituciones de educación para



1

las enfermeras,  ampliando así  las posibilidades de un servicio global; vemos la necesidad de buscar nuevas
alternativas para capacitar y organizar los trabajos de los enfermeros; la lucha contra el estigma y los prejuicios
que todavía lleva el profesional en relación con los trastornos mentales; competencia para mantener un servicio
diferenciado y una recepción adecuada para el paciente, resultando en una atención integral y de calidad.

Palabras clave: "trastorno depresivo", "programa de salud de la familia", “enfermería y la familia”.

ABSTRACT  
THIS ARTICLE IS A LITERATURE REVIEW STUDY WITH DESCRIPTIVE SYSTEMATIC NATURE, THEMED
IN  DEPRESSIVE  DISORDER.  IT  SEEKS  TO  IDENTIFY  IN  BRAZILIAN  LITERATURE,  SCIENTIFIC
PRODUCTIONS  ON  NURSING  CARE  IN  DEPRESSIVE  DISORDER  PATIENTS.  THE  STUDY  AIMS  TO
ASSESS THE CONDUCT OF NURSES IN DEPRESSIVE DISORDER PATIENT TREATMENT, IN ORDER TO
EVALUATE  THE  CAPACITY,  PERFORMANCE,  AND  THE  NURSE’S  KNOWLEDGE  IN  PROFICIENT
NURSING CARE, ACCORDING TO THE GUIDELINES IN PRIMARY CARE, SPECIFICALLY IN THE PSF.
THE SURVEY WAS DEVELOPED BASED ON BOOKS, MAGAZINES, NEWSPAPERS,  AND ELECTRONIC
NETWORKS.  THROUGH  STUDYING,  WE  REALIZE  TO  BE  NECESSARY:  THE  NURSE’S  IMPROVED
EDUCATION,  IN  STUDY  INSTITUTIONS,  THUS  EXPANDING  THE  POSSIBILITIES  OF  A  GLOBAL
SERVICE; TO SEEK NEW ALTERNATIVES TO CAPACITATE AND ORGANIZE THE WORK OF NURSES.
COMBATING  THE  STIGMA  AND  PREJUDICE  THAT THE  NURSE  STILL  CARRIES  IN  RELATION  TO
MENTAL DISORDERS;  THE POWER TO MAINTAIN  A DIFFERENTIATED SERVICE AND A SUITABLE
RECEPTION TO THE PATIENT, RESULTING IN A HOLISTIC AND QUALITY CARE.

 KEYWORD: "DEPRESSIVE DISORDER", "Family HEALTH PROGRAM" and "Nursing and FAMILY

ENFERMEIRO DO PSF E O PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO1 

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal garante ao cidadão seu direito de receber atenção integral à

saúde mediante  políticas  públicas  sociais  e  econômicas  que  visam à  redução  de  riscos  e

agravos e permitem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,

proteção e recuperação.
 O Programa Saúde da Família (PSF) é uma forma de aproximar os serviços de saúde

da população. O PSF transformou-se em Estratégia de Saúde da família. Esse Programa tem

como desígnio colaborar decisivamente com a reorganização da prática da atenção básica,

substituindo o modelo clássico e implementando os princípios fundamentais do Sistema Único

De  Saúde  (SUS),  como  universalidade,  integralidade,  equidade,  descentralização  e

participação popular. (2)

 Com o intuito de trabalhar com promoção e prevenção a saúde, em contato direto com

a população, encontram-se as equipes do PSF. Essas equipes devem estar qualificadas para
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precaver,  identificar  e  referenciar  os  casos  diagnosticados  ou suspeitos  para  a  unidade  de

saúde mental. (1,2,4)

O campo de trabalho da enfermagem se expande e seu significado torna-se notável.

Sabe-se  que  cabem  a  ela  o  cuidado  e  a  promoção  da  ressocialização  de  cada  pessoa,

respeitando  sua  subjetividade.   Para  a  efetivação  de  seu  trabalho,  o  profissional  pode

desenvolver  atividades  junto  ao  portador  de  transtorno  depressivo,  sua  família  e  sua

comunidade, contribuindo para um convívio social mais saudável. (4)

A rede básica de saúde constitui-se na principal porta de entrada das pessoas na busca

da atenção à sua saúde, incluindo aquelas em sofrimento psíquico ou portadoras de transtorno

depressivo.  Observa-se  que  o  diagnóstico  de  transtorno  depressivo  tem  aumentado

copiosamente em meio à população, apontando uma alta prevalência figurando como sério

problema de saúde pública (3,4,5). 
 Atualmente, milhões de pessoas, em todo oterritório nacional padecem de algum tipo

de  transtorno  psiquiátrico,  neurológico,  ou  problemas  psicossociais  (5,8). Sendo  uma  das

principais causas de incapacitação, a depressão, enquanto perturbação mental é responsável

por  12%  do  total  de  afastamentos  de  atividades  laborativas  (8).  Estudos  epidemiológicos

consideram  que  é  o  mais  prevalente  distúrbio  psiquiátrico  que  se  encontra  em  meio  à

população em geral (9,11).  
Ao desenvolver esta pesquisa de revisão bibliográfica busquei identificar na literatura,

a  atuação  do  enfermeiro  do  PSF  e  o  cuidado  com  o  paciente  portador  de  transtornos

depressivos. Nesse contexto, o enfermeiro é importante ator já que o cuidar não está voltado

apenas  a  assistir  a  população  de  maneira  individual  e  curativa,  mas  também  a  ouvir  as

demandas  e  a  promover  vínculos  no  seio  da  comunidade  no  entendimento  de  suas

necessidades. 
A questão problematizadora deste  trabalho ressalta  a dificuldade  do enfermeiro em

incorporar e planejar o cuidado à saúde do paciente depressivo no PSF.  Será que o enfermeiro

do  PSF  reconhece  as  manifestações  de  comportamento  do  paciente  com  transtorno

depressivo? Com essa questão o estudo pretende compreender como se dá a assistência pelo

enfermeiro do PSF ao paciente que sofre de transtornos depressivos.
 Assim busco observar a resposta dos enfermeiros à demanda de cuidado por parte do

portador  de  transtornos  depressivos  no  PSF  visto  que  a  maioria  desses  profissionais  não

possui formação específica nem capacitação na área da saúde mental.
 Devido a experiências vivenciadas enquanto profissional e pessoa interessada naquilo

que diz respeito ao cuidado integral ao ser humano, fui motivada a optar por essa área do

conhecimento na atenção à saúde.  
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Objetivando avaliar a competência dos enfermeiros acerca do transtorno depressivo

nos pacientes que estão em contato direto e contínuo nos atendimentos realizados pelo PSF,

proponho  desenvolver  este  trabalho  de  revisão  para  identificar  na  literatura  científica

brasileira  no  período  de  2000  a  2010,  publicações  acerca  das  manifestações  do

comportamento do paciente com transtorno depressivo.
 O conhecimento nesse campo de atuação é fundamental para que o enfermeiro possa

contribuir de maneira expressiva na promoção da saúde e da qualidade de vida dos pacientes

portadores  de distúrbio depressivo assinalando a vital  importância  do reconhecimento  dos

fatores de risco, do diagnóstico, da patologia, do tratamento e acompanhamento adequados, na

pretensão da remissão, bem como da prevenção das recidivas de um transtorno que causa

tanto sofrimento e por vezes interrupção da capacidade criativa de pessoas em plena vida

produtiva.
 A partir  dessa percepção,  este  estudo tem o  objetivo  geral  de avaliar  o  grau  das

competências do enfermeiro atuante no PSF acerca do cuidado aos portadores de transtorno

depressivo.  E os objetivos específicos de observar o preparo dos profissionais de enfermagem

que  atuam  no  PSF  para  o  cuidado  aos  portadores  de  transtorno  depressivo,  avaliar  a

capacidade tecnicocientífico e atitudinal dos enfermeiros em incorporar e descrever o cuidado

em saúde mental  no  PSF e  identificar  na  literatura,  a  atuação  do enfermeiro  do  PSF no

cuidado aos transtornos depressivos.
Este estudo justifica-se devido ao fato de a depressão ser um transtorno considerado

um problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial  de Saúde (OMS),

desde a década de 1990, a depressão vem ocupando uma posição de destaque no rol dos

problemas de saúde,  considerada a quarta  doença mais cara de todas as doenças em todo

mundo e que, até o ano de 2010, só perderá o primeiro lugar para as doenças isquêmicas

cardíacas  graves. Ainda segundo a OMS, essa síndrome, no ano de 2020, será a segunda

moléstia  que  mais  afetará  os  países  desenvolvidos  e  a  primeira  em  países  em

desenvolvimento. (4)  

Durante toda a vida, 31% a 50% da população brasileira apresentam, pelo menos, um

episódio de transtorno mental e cerca de 20% a 40% necessitam, por causa desses transtornos,

de algum tipo de ajuda profissional. (5)

          É  de  fundamental  importância  que  o  enfermeiro  do PSF, sendo um profissional  da

saúde  que  tem  contato  direto,  prolongado  e  constante  com os  pacientes,  aprofunde  seus

conhecimentos  técnicos  e  científicos  acerca  das  práticas  de  saúde  mental  e  que  esteja

preparado para identificar as manifestações de comportamento dos portadores de transtorno

depressivo para que recebam o cuidado adequado na atenção primária.
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 2. METODOLOGIA

Como metodologia para a construção deste artigo utilizou-se a análise bibliográfica

mediante o método descritivo, por meio de uma pesquisa bibliográfica da literatura publicada

sobre a temática do cuidado de enfermagem ao paciente portador de distúrbio depressivo.   A

pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado

em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral (8).
Foram incluídas as publicações acerca do tema encontradas nos periódicos no período

de  2000  –  2010.  Para  a  elaboração  deste  estudo,  foram  analisados  artigos  e  periódicos

nacionais  e  internacionais,  na  bibliografia  eletrônica  do  site  da  Biblioteca  Regional  de

Medicina (BIREME) nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências

da Saúde (LILACS) no Scientific Electronic Library Online (SCIELO) no site de procura do

Google  acadêmico  e  na  Biblioteca  do  Centro  Universitário  UNA:  revistas,  cartilhas,

protocolos, livros e manuais do Ministério da Saúde do Brasil também foram explorados.
 Os  estudos  descritivos  destinam-se  a  descrever  as  características  de  determinada

situação diferem dos resultados exploratórios quanto ao rigor com que são elaborados seus

projetos (8).
 Nesse  sentido  apresenta-se  a  pesquisa  descritiva  como  aquela  que  expõe

características  de  determinada  população  ou  de  determinado  fenômeno,  podendo  ainda

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza (8).
 Para  o  estudo,  foram  consideradas  as  publicações  relacionadas  ao  cuidado  de

enfermagem à família,  utilizando-se como descritores “Transtorno Depressivo”, “Programa

de Saúde da Família” e “Enfermagem e Família”. A escolha dos artigos partiu da leitura dos

resumos, a fim de confirmar a temática proposta. 
Depois dessa busca científica, partiu-se para a análise do material, seguindo as etapas:

leitura exploratória, procedente da necessidade de conhecer melhor o problema, elaboração de

hipóteses e aprimoramento de ideias; leitura seletiva, por meio da qual foram selecionados os

artigos  pertinentes  aos  propósitos  do  estudo:  leitura  analítica  dos  textos,  momento  de

apreciação e julgamento das informações, evidenciando-se os principais aspectos abordados

sobre o tema. Finalmente, leitura interpretativa que, apoiada na experiência profissional dos

pesquisadores, conferiu significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica.

3. DESENVOLVIMENTO
 
3.1 A dinâmica de trabalho do enfermeiro no PSF 
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Os enfermeiros geralmente adquirem conhecimentos básicos em saúde mental em sua

formação acadêmica. Entretanto, estudos (13) demonstram que os enfermeiros que atuam na

atenção básica nem sempre têm a preparação para a abordagem dos transtornos mentais, seja

devido  à  carência  de  algumas  competências  específicas  ou  devido  à  capacitação  de  má

qualidade, cuja tecnologia de ensino não é capaz de atender às necessidades apresentadas na

saúde básica. (13)

As  competências  necessárias  ao  enfermeiro  atuante  no  PSF  acerca  do  transtorno

depressivo como para qualquer outro profissional da equipe compreendem diversos saberes. E

preciso  saber  agir,  saber  comunicar,  saber  assumir  responsabilidades,  saber  compreender,

processar  e  transmitir  informações  e  conhecimentos  assegurando  o  entendimento  da

mensagem pelos pacientes e familiares. (16)

Os enfermeiros encontram grandes dificuldades em identificar pacientes com sintomas

depressivos.  Então  acabam  por  não  observar  esses  indicadores  nos  pacientes  por  eles

atendidos.  Muitos  enfermeiros  ainda  não  entendem  que  seja  sua  tarefa  fazer  essa

identificação. (13)

Esse profissional,  no PSF executa  suas  atividades  em dois  ambientes:  na Unidade

Básica  de  Saúde  e  na  comunidade,  apoiando  e  supervisionando  o  trabalho  do  agente

comunitário  de  saúde  e  do  auxiliar  de  enfermagem,  bem  como  dando  assistência  aos

indivíduos que carecem do acompanhamento do enfermeiro no domicílio. Assim sendo, uma

vez que pessoas deprimidas podem ser encontradas em todos os locais da comunidade e a rede

básica é sua principal porta de entrada no sistema de atenção à saúde, o enfermeiro do PSF

necessita de conhecimentos acerca da depressão e assim, estar apto a reconhecer e a atuar

adequadamente nesses casos. (12,14)

A  maior  dificuldade  encontrada  pelo  enfermeiro  para  tal  cuidado  é  a  falta  de

capacitação. Ele recebe base insuficiente  na formação acadêmica e precisa estar sempre em

busca de novos conhecimentos. Outra dificuldade que leva a outras preocupações é o acúmulo

de atribuições que o enfermeiro tem que desempenhar, levando a falta de tempo para realizar

suas  atividades  adequadamente.  O  desconhecimento  e  (ou)  despreparo  e  a  falta  de  um

treinamento para atender o doente mental no PSF é assunto de debate nas equipes. (16, 17,18)

A parceria entre Universidades e Serviços é necessária para a incorporação de outras

metodologias que possam atender e renovar a prática profissional do enfermeiro a partir de

proposta de mudança do modelo assistencial definido pelo SUS e em implantação por meio

do Programa Saúde da família / Estratégia Saúde da Família. Essas dificuldades podem por

outro lado significar o desafio suficiente aos estudos para adaptação e somente com o advir de
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um  saber  científico  próprio  poderemos  tirar  as  amarras  que  nos  subjugam  enquanto

profissionais de enfermagem. 
3.2 Apoio Matricial 

O  Apoio  Matricial  passou  a  existir  a  partir  da  comprovação  de  que  a  reforma

psiquiátrica  não pode avançar  sem o  envolvimento  da  atenção  básica  com o  método.  É

necessário  ampliar  o  cuidado  em  saúde  mental  para  todos  os  níveis  de  assistência,

especialmente,  à  atenção  primária.   Sabe-se  que  as  equipes  de  atenção  básica  se  sentem

desamparadas,  sem competência  para encarar  as  demandas em saúde mental  que chegam

diariamente ao serviço, principalmente os casos mais graves e/ou crônicos.
 O matriciamento visa ser o sustentáculo técnico para a saúde básica.  É percebido

como  uma  metodologia  de  trabalho  que  visa  garantir  retaguarda  especializada,  em nível

assistencial. Assim é constituída pela participação entre a equipe de referência, composta por

profissionais da atenção básica, que têm como encargo a condução de um caso individual,

familiar  ou  comunitário,  e  os  apoiadores,  que  são  peritos  com  a  missão  de  adicionar

conhecimentos  à  equipe  de  referência,  contribuindo  com intervenções  que  aumentem sua

capacidade de resolver problemas. (20) 

 O apoio matricial  é uma ferramenta determinante para o atendimento do paciente

portador  de  transtorno  depressivo.   Entende-se  como  apoio  matricial  uma  adaptação

empregada para gerar interlocução entre saúde mental tais como: CAPS (Centro de Atenção

Psicossocial) e as UBS (Unidades Básicas de Saúde), em uma tentativa de organizar o serviço

e  o  processo  de  trabalho,  visto  que  nem  sempre  a  atenção  básica  apresenta  tecnologia

suficiente  para  resolver  certas  situações:  mas  se  o  enfermeiro  possui  uma  boa  relação

profissional  com  o  paciente  as  intervenções  torna-se  mais  efetivas  do  ponto  de  vista

terapêutico. (19)

3.3 Dificuldades de atenção e planejamento da assistência
O profissional de enfermagem tem como atribuições básicas o desenvolvimento, no

nível  de  sua  competência,  de  ações  de  assistência  básica  de  vigilância  epidemiológica  e

sanitária,  tais  como uma prática  social  e  saúde  pública.  E,  como atribuições  específicas,

atividades  variadas  dependendo  do cargo que  ocupa.  Mas  em todas  as  situações  precisa,

desenvolver atividades de aprimoramento pessoal e manutenção das condições para prestação

de um acolhimento eficiente. (16,17) 
Seu  campo  de  atuação  deve  ser  compreendido  como  um  potente  instrumento  de

intervenção nas políticas de saúde. A vigilância sanitária tem como propósitos a eliminação, o

controle e a prevenção de riscos à saúde e a intervenção nos problemas sanitários decorrentes

do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesses
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da  saúde.  E  a  vigilância  epidemiológica  permite  reunir  informações  indispensáveis  para

detectar e conhecer quando necessário o comportamento ou a história natural das doenças,

bem como recomendações calcadas em bases cientificas, medidas indicadas e eficientes que

levam à prevenção e ao controle de determinada doença. (1,18) 

O relacionamento entre o enfermeiro e o paciente deve ser uma relação saudável, uma

relação de ajuda, onde acontece uma situação de aprendizagem entre ambos com objetivo de

solucionar os problemas existentes em relação ao transtorno diagnosticado. A empatia tem um

importante papel na atenção ao paciente portador de transtorno depressivo, na medida em que

permite compreendê-lo melhor. Esse cuidado do enfermeiro deve ser oferecido ao individuo, à

família  e  a  toda  a  comunidade  de  maneira  sistêmica  e  continuada.  Diálogo  refere-se  à

interação mútua de informações, ideias, crenças, anseios e costumes entre dois indivíduos ou

entre um grupo. O conhecimento e a habilidade de compartilhar efetivamente são primordiais

para o enfermeiro que atua com indivíduos mentalmente doentios. (16)

3.4 Comportamento do indivíduo em estado depressivo
As  pessoas  em  estado  depressivo procuram  o  médico  devido  à  sintomatologia

determinante da moléstia, como indisposição causada pelo desânimo que leva a  incerteza e à

queda da autoestima. (12)  É um estado que realmente interfere no próprio organismo e nas

relações do indivíduo com o trabalho, o lazer e a família.  Depressão é uma doença que afeta o

sistema nervoso central, interferindo na emoção, percepção, pensamento e comportamento do

indivíduo, causando grande sofrimento emocional e prejuízos para a vida pessoal, social e

profissional. Não é simplesmente um momento de tristeza, algo normal para todas as pessoas.
(12)

O estado depressivo é um problema de saúde pública. É uma das queixas patológicas

mais  frequentes  nos  consultórios  da  clínica  médica  na  atenção  primária.  Compromete  a

população em geral, levando o paciente a uma inabilidade que interfere de modo decisivo e

intenso na vida particular, profissional, social e econômica dos portadores de tal inquietação.
(12)

 É  de  um  potencial  altamente  fatal,  pois,  em  casos  graves,  ocorrem  tentativas

sucessivas de suicídio. A grande maioria dos indivíduos sofre em segredo, seja porque não

procura o médico para consulta, seja porque não são diagnosticados pelos profissionais. A

depressão pode aparecer disfarçada por outras lamúrias. Dor de cabeça constante, sonolência,

falta de apetite,  constipação, gosto ruim na boca, sensação de estar cheio, tornando-se um

fator de risco para outras enfermidades, gerando altos custos para o sistema de saúde e para a

sociedade. (3,5) 
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Além do estigma associado ao transtorno depressivo, verifica-se a falta de atenção dos

profissionais  de saúde aos  problemas  emocionais (1).  Muitas  vezes,  os termos depressão e

transtornos afetivos são empregados como paralelos. Depressão é um transtorno do humor. Os

transtornos  afetivos  compõem uma categoria  ampla  de estados de ânimo (dificuldades  no

campo  das  emoções,  na  capacidade  cognitiva,  no  comportamento  e  na  regularidade  das

funções corporais). A depressão é a forma mais comum de transtornos afetivos. (4)

Com este estudo foi possível verificar que se deve repensar a formação profissional no

que tange ao ensino de disciplinas de Enfermagem Psiquiátrica. Percebe-se também que a

forma como são ministradas essas disciplinas tem fundamental importância na formação dos

enfermeiros, pois, como visto a dificuldade em lidar com o doente mental deu-se de uma

forma geral, entre as diversas categorias profissionais.
Faz-se  necessário  seu  treinamento  sobre  temas  ligados  à  saúde  mental,  sobre  os

transtornos mentais  e a depressão, não somente pelo novo paradigma criado pela reforma

psiquiátrica, que centraliza a assistência na atenção básica, mas também pela própria demanda

do serviço. (13)  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Saúde da Família,  desde sua fundação, vem crescendo com relação à

extensão territorial  de atendimento,  com relação a  implementações  de  ações  direcionadas

população geral, com programas e ações singularizadas, isto é, as de necessidades específicas

de uma comunidade. Portanto, esse Programa é considerado um aliado no que diz respeito à

promoção, prevenção e intervenções básicas de saúde para diversas áreas entre elas a saúde

mental.
O Ministério da Saúde vem tentando mudar a realidade quanto ao tratamento da saúde

mental,  haja  vista  a  existência  de  leis  que  incluem  esse  tipo  de  atendimento  no  rol  de

especificidades do PSF.  O papel do PSF compreende o de agente de atendimento básico em

saúde mental.  Desse modo os profissionais necessitam aprimorar a prática de trabalho em

equipe e com a família,  estimando as reais  necessidades da comunidade por meio de sua

participação  no  planejamento  das  ações,  realizando  atendimento  integral  à  família

independente da área específica de suas necessidades.
 Além disso,  o PSF possui  uma característica indispensável  para o atendimento  às

famílias:  ter  o  domicilio  como  espaço  terapêutico  e  a  assistência  humanizada  como

instrumento facilitador  para a criação de vínculos  e aproximação dos profissionais  com o

cotidiano das famílias. 
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Desse modo, o PSF pode se tornar uma adequada estratégia para atender o paciente na

área de saúde mental, visto que o atendimento está inserido no convívio social do paciente.

Porém,  sem  formação  específica  em  saúde  mental,  treinamentos  e/ou  atualizações,  os

profissionais de enfermagem podem encontrar dificuldades para desenvolver ações nessa área,

bem  como  para  acompanhar  mudanças  propostas  nas  diretrizes  da  reforma  psiquiátrica

brasileira. 
Para tanto, é necessário incluir treinamentos específicos no campo da saúde mental

como os que já existem em outras áreas. 
Com essa medida pode-se obter um grande contingente de enfermeiros com ideias e

experiências  compartilhadas,  estratégias  bem definidas,  conceitos  repensados,  serviços  de

apoio indicados e uma linguagem similar. 
A saúde mental,  se  bem conduzida  e  trabalhada  com as  equipes  de  PSF, poderia

contribuir decisivamente para a diminuição das internações hospitalares psiquiátricas. Desse

modo, chama-se a atenção para que os enfermeiros reflitam juntamente com sua equipe sobre

o  importante  papel  que  podem  desempenhar  na  promoção  da  desinstitucionalização  do

paciente psiquiátrico. 
No entanto, deve-se ressaltar que o PSF não é um instrumento único que irá resolver

todos  os  problemas  relacionados  à  saúde  mental  o  Programa  deve  ser  considerado  um

componente de uma rede de atendimentos. Mas, para isso faz-se necessário adotar medidas

com o intuito de direcionar caminhos que levem à almejada reforma nas ações e nos serviços

de  saúde  mental  /  psiquiatria.  Pode-se  dizer  que  o  ensino  de  enfermagem  ainda  não

incorporou integralmente a nova filosofia da reforma psiquiátrica e suas consequências e que

os enfermeiros que atuam na rede não tiveram seus conhecimentos devidamente atualizados.
Assim,  faz-se  necessário  o  envolvimento  dos  diversos  segmentos  da  enfermagem

(ensino,  assistência  e  pesquisa)  para  o  desenvolvimento  efetivo  da  prática  terapêutica  da

enfermagem aos portadores de transtorno mental.
No que tange à atenção ao portador de transtorno depressivo,  algumas reflexões  e

alertas são importantes para o enfermeiro incorporar a suas ações profissionais. 
Ao concluir este estudo vejo que a habilidade e a compreensão são de fundamental

importância  para  haja  interação  enfermeiro-paciente  e  essa  interação  depende  das

características próprias de cada enfermeiro que deverá empregar sua própria personalidade

para  desenvolver  com  o  paciente,  atitudes  mais  positivas  e  saber  comportar  diante  de

situações difíceis e estressantes. 
Tais  resultados  confirmam  a  necessidade  de  capacitação  em  saúde  mental,

considerando, também, o fato de que os enfermeiros não recebem treinamentos constantes e

só tiveram informações específicas sobre depressão durante sua graduação.
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Com o presente estudo percebe-se que a maioria dos formandos possui conhecimento

sobre a realização da consulta de enfermagem aos indivíduos com transtornos mentais, mas

um número significativo não se sente preparado, mostrando-se atemorizados, inseguros por

não terem prática na realização de tal procedimento.
Destaca-se a relevância de se trabalhar em os estigmas, estereótipos e preconceitos que

os  graduandos  trazem  consigo,  evitando  atitudes  negativas  frente  a  esses  pacientes  e

estabelecendo  um relacionamento  acolhedor  entre  enfermeiro  e   paciente,  mantendo  uma

assistência diferenciada.  
Percebe-se  a  necessidade  de  aprimoramento  pelas  instituições  de  ensino  para  o

desenvolvimento  efetivo  da  prática  terapêutica  da  enfermagem  aos  indivíduos  com

transtornos  mentais,  ampliando  assim,  as  possibilidades  de  uma  assistência  global,

correlacionada  às  transformações  da  reforma  psiquiátrica,  culminando  num  atendimento

holístico e de qualidade.
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